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20 styczeñ 2019

Niedzielne czytania:
I - Iz 62,1-5; II - 1 Kor 12,4-11
Ewangelia (J 2,1-12):
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów A kiedy
zabrakło wina, Matka Jezusa
mówi do Niego: „Nie mają już
wina”. Jezus Jej odpowiedział:
„Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze
nie nadeszła godzina moja?”
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie
lub trzy miary Rzekł do nich Jezus: „Napełnij-

cie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli - przywołał pana
młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy
się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do
tej pory”. Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego
jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka,
bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

- Zdecydowanie częściej zapraszamy Boga do naszych smutków niż na nasze wesela; ale jakże często wesela przemieniają się w smutki.
- Modlitwa o cud domaga się dopełnienia: trzeba „zrobić wszystko, cokolwiek
Jezus powie”.

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
18 - 25 stycznia 2019

Ministranci
nie spisują
chętnych
przyjęcia księdza!

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Przeżywamy dziś drugą niedzielę zwykłą (w ciągu roku). Choć w naszych kościołach pozostał wystrój bożonarodzeniowy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak mamy żyć, aby nie
tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.
2. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania
papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.
3. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Zachęcamy do
szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków.
4. Trwa wizyta duszpasterska (kolęda) która ma na celu przede wszystkim wspólne z całą
rodziną wymodlenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok. Przypominamy, że w tym roku,
podobnie jak rok temu, ministranci nie spisują wcześniej chętnych przyjęcia księdza!
5. Jeśli z jakiś powodów nie mogliśmy przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, a chcielibyśmy to uczynić - prosimy o zgłoszenie w Biurze Parafii. Zgłoszone rodziny nawiedzimy po
zakończeniu kolędy tj. po 30 stycznia.
6. W związku z kolędą nie ma Mszy wieczornej w tygodniu, z wyjątkiem soboty.
7. Za tydzień, w ostatnią niedzielę stycznia, obchodzony będzie Światowy Dzień Trędowatych. Naszą modlitwą i ofiarami do puszek wspomożemy Misjonarzy z naszej Archidiecezji.
8. „Drogi z Betlejem” - koncert w Markowicach, który łączy w sobie śpiew i słowo Wschodu
i Zachodu (niedzielna, 27 stycznia, godz. 18.00). Bezpłatny dojazd na koncert autobusem
MPK, o godz. 17.00 z przystanku na ul. Laubitza obok Bazyliki, następnie z przystanku na ul.
Niepodległości obok Urzędu Miasta. Powrót po koncercie około godz. 19.30.

Początek kolędy w sobotę o godz.14.00, w pozostałe dni o godz. 16.00
21.01 - poniedziałek
[1] Andrzeja 36 i 31
[2] Andrzeja 17-29 (niep.), Cegielna 44-50
[3] Andrzeja 34
22.01 - wtorek
[1] Andrzeja 5-16
[2] Mała Andrzeja (bez 9),
Andrzeja 33-40 (bez 34 i 36)
[3] Mała Andrzeja 9
23.01 - środa
[1] Świętokrzyska 67-57 (niep.) i blok 53
[2] Świętokrzyska 54-64 (parz.)
[3] Świętokrzyska 55a-55

24.01 - czwartek
[1] Kurowa, Ks. Jaśkowskiego 23, Podgórna
[2] Świętokrzyska 8-24 (parz.)
[3] Zapadłe, Świętokrzyska 19-9 (niep.),
Ks. Jaśkowskiego (bez 23)
25.01 - piątek
[1] Krótka, Kasztelańska (od końca)
[2] Hoyera (od końca),
[3] Poznańska 1c-4,7,9
26.01 - sobota
[1] Poznańska 6 abc Msza św.
[2] Rybnicka, Paderewskiego (od końca),
Farna
27.01 - niedziela - kolędy nie ma

[1] ks. Romuald Drążkowski [2] ks. Michał Drzewiecki [3] ks. Marek Siwka
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

