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„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
Ewangelia na III Niedzielę Zwykłą

 Łk 1, 1-4; 4, 14-21

(…) W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po
całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do
synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę
natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od
Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Ewangelia na IV Niedzielę Zwykłą

 Łk 4, 21-30

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły
się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym
wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. Wtedy
rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się
gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na
której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich,
oddalił się.

NIEDZIELA – 27.01.2019 III NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia Duszpasterskie

9:15 – Msza św. Intencja wolna

PIĄTEK – 01.02.2019
15:00 – Msza św.

1.

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

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.

W 50 rocznicę urodzin.

SOBOTA – 02.02.2019
16:00 – Msza św.

I PIĄTEK MIESIĄCA

27.01 – 03.02.2019

•
•
•

Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej)
I SOBOTA MIESIĄCA

3.

NIEDZIELA – 03.02.2019 IV NIEDZIELA ZWYKŁA

9:15 – Msza św. Intencja wolna

W piątek od godziny 8:30 odwiedziny chorych.

4.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia: św. Tomasza z Akwinu (poniedziałek) oraz
św. Jana Bosko (czwartek).

5.

W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
W tym dniu odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo świec – gromnic. Dzień ten to
również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

6.

W następną niedzielę wypada wspomnienie św. Błażeja. W ten dzień udzialane będzie
błogosławieństwo gardła ku jego czci.

7.

W tym miesiącu Pan Bóg powołał z naszej parafii do wieczności:
◦ Mieczysław Nawrot (Lubnów)
◦ Jadwiga Kaiser (Radomierowice)
◦ Tadeusz Górski (Domaradzka Kuźnia)

9:15 – Msza św. Intencja rodziny Gowin.

NIEDZIELA – 10.02.2019 V NIEDZIELA ZWYKŁA

W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca.

•

Intencja rodziny Gowin.

W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) zbiórka na klasztory klauzurowe.
W następną niedzielę (3 lutego) kolekta na seminarium duchowne i instytucje
diecezjalne.
Również w kolejną niedzielę comiesięczna zbiórka na cele gospodarcze.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

03.02 – 10.02.2019
1.

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

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.

•
•

Dziś kolekta na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne.
Również dziś przypada comiesięczna zbiórka na cele gospodarcze.

3.

W tym tyg. przypadają wspomnienia: św. Agaty (wt), św. Pawła Miki i Towarzyszy (śr).

4.

We wtorek błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.

5.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.

•

Po Mszy świętej półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
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”.

