Ogłoszenia Duszpasterskie
13.01 – 20.01.2019
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Na ubezpiecznie kościoła zebraliśmy 873 zł
• Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i instytucje
diecezjalne

3.

Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego. W polskiej
tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy oraz zostawia przystrojone domostwa.

4.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia: św. Antoniego (czwartek), św. bp. Józefa
Sebastiana Pelczara (sobota).

5.

W piątek (18.01) rozpoczyna się w Kościele coroczny Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan, który kończy się Świętem Nawrócenia św. Pawła (25.01). W tych dniach
jesteśmy w szczególny sposób zachęceni do modlitwy w intencji jedności z Kościołem
wszystkich wyznawców Chrystusa.

6.

Zapowiedzi przedślubne:
• Sebastian Michał (zam. Domaradzka Kuźnia), Zawadzka Agata (zam. Strzałków)
(zapowiedź III)

20.01 – 27.01.2019
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.

3.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia: św. Agnieszki (poniedziałek), św. Franciszka
Salezego (czwartek), św. biskupów Tymoteusza i Tytusa (sobota).

4.

W piątek święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.

5.

W tym tygodniu w poniedziałek przypada Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka.

•
6.

W następną niedzielę (27 stycznia) o godz. 15:00 w imieniu organizatorów
serdecznie zapraszam wszystkich seniorów na spotkanie w sali „Betania”.

Znane są już terminy następujących tegorocznych wydarzeń:
• Rekolekcje wielkopostne – od Środy Popielcowej (6 marca) do soboty
• Sakrament Bierzmowania – 6 maja (Zagwiździe, godz. 18:30)
• Uroczystość odpustowa ku czci MBŚ – 4 sierpnia
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

PARAFIA PW. MBŚ W DĄBRÓCE DOLNEJ - NR KONTA BANKOWEGO:

29 8890 0001 0000 1687 2000 0001
Aby skorzystać z możliwości odliczenia od podatku ofiar przekazywanych na cele parafii,
należy w tytule wpłaty wpisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.
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www.matkasniezna.pl

Radomierowice
Dąbrówka Dolna

„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
Ewangelia na Niedzielę Chrztu Pańskiego

 Łk 3, 15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest
on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Ewangelia na II Niedzielę Zwykłą

 J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do
Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy 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. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc
zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie
wiedział, 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.

NIEDZIELA – 13.01.2019 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7:00
7:30
RAD. 9:15
11:00

–
–
–
–

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Msza św.
W intencji wszystkich parafian – Msza święta pokolędowa
Msza św.
Intencja rodziny Sadowski.
Msza św.
Za + Stanisława Janas w rocz. śmierci oraz za + z pokr. z obu str.

PONIEDZIAŁEK – 14.01.2019
18:00 – Msza św.

Intencja wolna

WTOREK – 15.01.2019
18:00 – Msza św.

Intencja wolna

ŚRODA – 16.01.2019
8:00 – Msza św.

Intencja wolna

CZWARTEK – 17.01.2019
18:00 – Msza św.

Wspomnienie św. Ambrożego, opata

Przez wst. MB Nieust. Pomocy i Anioła Stróża w int. wnuka Filipa.

PIĄTEK – 18.01.2019

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna)
18:30 – Msza św. (szkolna)

SOBOTA – 19.01.2019

9:00 – Sprzątanie kościoła

NIEDZIELA – 20.01.2019 II NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Przez wst. MBŚ i św. Idziego z podz. za odebr. łaski, zdrowie
7:30 – Msza św.
i bł. Boże oraz z prośbą o dalsze z ok. rocznicy urodzin.
RAD. 9:15 – Msza św. Intencja rodziny Biegun.
11:00 – Msza św. Za + syna Jana na 30 dzień po śmierci.

PONIEDZIAŁEK – 21.01.2019
18:00 – Msza św.

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Za + rodziców Joannę i Władysława Rudyk oraz + z całego pokr.

WTOREK – 22.01.2019
8:00 – Msza św.

Intencja wolna

ŚRODA – 23.01.2019
8:00 – Msza św.

Intencja wolna

CZWARTEK – 24.01.2019

Wsp. św. Franciszka Salezego, bp. i doktora Kościoła

18:00 – Msza św. Za + męża Klemensa w rocznicę śmierci.

PIĄTEK – 25.01.2019 Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

Intencja wolna
W intencji Pawła z okazji 18 rocznicy urodzin.

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Rodzina Scheitza Rajmund
Przez wst. MBŚ i św. Idziego w int. Marleny z okazji
17:00 – Msza św. (niedzielna)
rocznicy urodzin.

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna)
18:30 – Msza św. (szkolna)

SOBOTA – 26.01.2019

Intencja wolna
Intencja wolna

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

9:00 – Sprzątanie kościoła
Rodzina Glied
17:00 – Msza św. (niedzielna) Za + rodziców Annę i Jana Kołodziej oraz za + dziadków

NIEDZIELA – 27.01.2019 III NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00
7:30
RAD. 9:15
11:00
15:00

–
–
–
–
–

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Msza św. Za + rodziców Antoninę i Stanisława Lenarczyk oraz za + z pokr.
Msza św. Intencja wolna
Msza św. Za + rodziców Zofię i Edwarda, + dziadków i + szwagra Jana.
Spotkanie seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka w sali „Betania”

