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Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, 
które s³yszeliœcie
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Ewangeliczne zamyœlenie
                      III Niedziela zwyk³a          

 Ewangelia:  £k 1,1;4,14-21 

Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach, które siê dokona³y poœród nas, tak 
jak nam je przekazali ci, którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami i s³ugami s³owa. 
Postanowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyœ siê móg³ przekonaæ o ca³kowitej pewnoœci nauk, których ci 
udzielono. W owym czasie: Powróci³ Jezus moc¹ Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim rozesz³a 
siê po ca³ej okolicy. On zaœ naucza³ w ich synagogach, wys³awiany przez wszystkich. 
Przyszed³ równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ szabatu uda³ siê swoim 
zwyczajem do synagogi i powsta³, aby czytaæ. Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza. 
Rozwin¹wszy ksiêgê, znalaz³ miejsce, gdzie by³o napisane: «Duch Pañski spoczywa na 
Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom 
g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi, abym 
obwo³ywa³ rok ³aski Pana». Zwin¹wszy ksiêgê, odda³ s³udze i usiad³; a oczy wszystkich w 
synagodze by³y w Niego utkwione. Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa 
Pisma, które s³yszeliœcie». Oto s³owo Pañskie.

  ubogim g³osiæ dobr¹ nowinê     
a nie bogatym mo¿liwoœæ wiêkszych obrotów 
i wiêkszego biznesu,

 wiêŸniom g³osiæ wolnoœæ     a nie przeœladowcom mo¿liwoœæ bestialskiego 
znêcania siê i samowolê

Zbawiciel  przyszed³ na ziemiê, aby:

 niewidomym g³osiæ przejrzenie     a nie wszystkowiedz¹cym pychê 
i samozadowolenie,

uciœnionym g³osiæ 
wyswobodzenie     

 a nie ciemiêzcom wiêksz¹ swobodê i 
bezkarnoœæ w wyzyskiwaniu,

chorym g³osiæ uzdrowienie     

a nie zdrowym i dobrze siê maj¹cym przepych 
i jeszcze wiêkszy dostatek,

skruszonym w sercu g³osiæ 
przebaczenie     

a nie zadufanym w sobie i pe³nym pychy 
wolnoœæ w pope³nianiu najwymyœlniejszych 
grzechów,

aby obwo³ywaæ rok ³aski od  a nie odwo³anie wszystkich praw i nakazów 

 Syn Bo¿y przyszed³ na ziemiê, aby leczyæ wszystko co pokaleczone i podnosiæ wszystkich tych, 
którzy zdolni s¹ rozpoznaæ i uznaæ swoj¹ s³aboœæ. Przyszed³ w³aœnie do s³abych, a nie do dobrze 
siê maj¹cych, do pogardzanych i odrzuconych, a nie do pysza³kowatych i zarozumia³ych ... i nie 
do tych co sami umiej¹ siê urz¹dziæ. I ci drudzy nigdy Go nie rozpoznaj¹ ani nie zrozumiej¹. 
Dla nich Ewangel ia  bêdzie  zawsze odstrêczaj¹ca i  nie  do przyjêcia.
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PLAN KOLÊDY   2018/2019 r. 

W niedziele - Kolêdy nie bêdzie !
(W blokach od klatki B, w domach od Nr 1)

Wtorek   5. 02. 2019 r.
godzina   16.00.

1. ul. Mazurska i ul. Warmiñska 
2. ul. Grunwaldzka i ul. £êczycka  
3. ul. Toruñska od. ul. Grunwaldzkiej 
4. ul. Pomorska i ul. Pa³ucka pocz¹tek 
    od ul. Grunwaldzkiej

Wtorek  29. 01. 2019 r.
godzina  16.00.

1. ul. Tuwima 3 B i 7 B i A 
2. ul. Tuwima 3 A i 5 B i A 
3. ul. Reja 4 B i A i 6 B i A 
4. ul. Reja 2 B i A 

Œroda 30. 01. 2019 r.  
godzina 16.00. 

1. ul. Kasprowicza 26 Blok od klatki C 
2. ul. Iwaszkiewicza 6 B i A 
3. ul. Kujawska Blok 25 

Pi¹tek  1.02. 2019 r. 
godzina 16.00.

1. ul. Kujawska Blok 13 A i 11 B i A 
2. ul. Kujawska Blok 13 B i 21 B i A 

Œroda  6. 02. 2019 r. 
godzina 16.00. 

1. ul. Bracka –strona parzysta od 
    ul. Grunwaldzkiej 
2. ul. Bracka – strona nieparzysta od 
    ul. Grunwaldzkiej 
3. ul. Bracka – strona parzysta 
    i nieparzysta od ulicy Al. S³owackiego
4. ul. Warmiñska 2 

Czwartek  7. 02. 2019 r.  
godzina 16.00.

 

1. ul. Gdañska – od ul. Grunwaldzkiej 
    i ul. Sopocka i ul. £¹czna 
2. ul. Kujawska blok 34 
3. ul. Szczeciñska 2 i 4 
4. ul. £êczycka 2

KONIEC KOLÊDY !

Poniedzia³ek  4 .02. 2019 r. 
godzina 16.00.

1. ul. Olsztyñska - od ul. Grunwaldzkiej 
2. ul. Olsztyñska - od nr 1 i ul. Œl¹ska
    pocz¹tek od ul. Œl¹skiej 
3. ul. Kaszubska i ul. Kujawska domki
    od ulicy Kujawskiej
4. ul. Kujawska 23

Pi¹tek 8. 02. 2019 r.  
godzina 16.00.

1. ul. Warmiñska 1 

Dodatkowa kolêda w sobotê 
9 lutego od godziny 10.00.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Lêkam siê dnia, w którym nie ma Komunii œw. Ten Chleb Mocnych 
daje mi wszelk¹ si³ê do prowadzenia tego dzie³a i mam odwagê do 
pe³nienia wszystkiego, czego zada Pan. Odwaga i moc, która jest we 
mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – jest 
Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie s¹ niezrozumienia, nieraz gdyby 
nie Eucharystia, nie mia³abym odwagi iœæ dalej po tej drodze, 
któr¹œ mi wskaza³ (Dz. 91.)

Nie mo¿na siê zbawiæ , a tym bardziej 
uœwiêcaæ bez umartwiania. Musimy 
n a œ l a d o w a æ  C h r y s t u s a  
Ukrzy¿owanego
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Religijny jak Polak? 
ci¹g dalszy z poprzedniego numeru gazetki 

Mamy do czynienia ze sta³ym spadkiem 
odsetka osób uczestnicz¹cych w niedzielnej 
mszy œwiêtej. Ta tendencja siê utrzymuje, 
jednak po raz pierwszy wskaŸnik spad³ 
poni¿ej 40 procent.  Dodajmy, ¿e jeszcze w 
1980 r. (jak wynika z danych Instytutu) do 
koœcio³a regularnie uczêszcza³o 51 proc. 
polskich katolików.Na pó³nocy pustki Z 
badañ wynika, ¿e najmniej osób uczêszcza 
do koœcio³a w pó³nocno zachodnich 
rejonach kraju, czyli w diecezjach: 
koszaliñsko-ko³obrzeskiej (25 proc.), 
³ódzkiej (26,5 proc.) i szczeciñsko-
k a m i e ñ s k i e j  ( 2 4 , 3  p r o c . ) .  
W 2017 r. dzia³alnoœæ duszpastersk¹ 
prowadzi³y w Polsce 10 392 parafie 
katolickie. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich 
sprawuje liturgiê w obrz¹dku ³aciñskim, 
jedynie 129 w obrz¹dkach wschodnich. 
Wiêkszoœæ parafii prowadzonych jest przez 
diecezje, tylko 6% przez zgromadzenia 
zakonne oraz stowarzyszenia apostolstwa 
katolickiego. Najwiêcej parafii ogó³em i 
diecezjalnych wystêpuje w diecezjach 
krakowskiej, tarnowskiej i poznañskiej. 
Najwiêkszy odsetek parafii zakonnych 
wystêpuje w diecezjach krakowskiej, 
szczeciñsko-kamieñskiej i wroc³awskiej.

 
jest 21 tys. ksiê¿y. Najwiêcej ksiê¿y 
inkardynowanych jest  w diecezj i  
tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) 
oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod 
wzglêdem liczby ksiê¿y s¹ diecezje 
drohiczyñska (268 ksiê¿y), elbl¹ska (274) 
oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 
(52 ksiê¿y). Liczba alumnów diecezjalnych 
wynosi 2,2 tys. Najwiêcej alumnów 
diecezjalnych przygotowuje siê do œwiêceñ 
kap³añskich w diecezjach warszawskiej 
(160), tarnowskiej (150) oraz krakowskiej 
(92). W przeliczeniu na 100 ksiê¿y i

Liczba ksiê¿y inkardynowanych do diecezji 
wynosi³a w 2017 r. niemal 25 tys. W 
parafiach duszpastersko zaanga¿owanych

inkardynowanych, najwiêcej alumnów 
diecezjalnych studiuje w diecezji warszawskiej 
(18,9), gliwickiej (12,5) oraz pelpliñskiej (11,4), 
najmniej zaœ w diecezjach bydgoskiej (4,1), 
p³ockiej (5,0) oraz kaliskiej (5,3).
Liczba sióstr zakonnych wynosi³a w 2017 r. 17,9 
tys. skupionych we 2,2 tys. wspólnotach 
zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia 
¿eñskie to s³u¿ebniczki starowiejskie, el¿bietanki 
oraz szarytki. Ponadto w Polsce w klasztorach 
klauzurowych modli siê 1,3 tys. sióstr 
klauzurowych w 83 domach. Liczba zakonników 
oraz cz³onków stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego 
w 2017 r wynosi³a ³¹cznie 11,6 tys. Wœród 
zakonników 9,1 tys. (79%) stanowili prezbiterzy 
(posiadaj¹cy œwiêcenie kap³añskie). Za granic¹ 
przebywa 36% zakonników z polskich prowincji. 
Najliczniejszymi mêskimi zgromadzeniami s¹ 
franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.
Spogl¹daj¹c na zaprezentowane dane 
statystyczne za rok 2017, w porównaniu z rokiem 
2016 widaæ, ¿e wzros³a liczba chrztów, zmala³a 
natomiast liczba udzielonych sakramentów 
bierzmowania oraz ma³¿eñstwa – powiedzia³ ks. 
Wojciech Sad³oñ, dyrektor Instytutu 
Statystyki Koœcio³a Katolickiego SAC im. prof. 
Witolda Zdaniewicza.



                                                                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   29. 01. 2019        PONIEDZIA£EK  28. 01. 2019             

CZWARTEK  31. 01. 2019     

NIEDZIELA    03. 02. 2019         

PI¥TEK  01. 02. 2019         

ŒRODA  30. 01. 2019

SOBOTA     02. 02. 2019         

  6

  7.30 + Józef Bochniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Stanis³awa  G³ubisz (21 rocz. œm.)
15.30 + Krzysztof Leœnierowski 

  7.30 60 rocznica urodzin Jana
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Hubert Mielcarek
17.00 + Maria  Kurowska 
18.30 Za zmar³ych           

  7.30 + Józef i Helena Gulcz oraz za zmar³ych z Rodziny Gulczów 
          i Mrozków 
 9.00 W intencji Bogu wiadomej
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria i Karol Strom i zmar³ych z rodziny Gulczów 
          i Torzów 
15.30 + Zofia Szostak  (10 rocz. œm.) 
16.30 Dom Opieki: + Ryszard ¯uralski
17.00 + Maria, Stanis³aw, Krystyna, Gerard i Zygfryd Anio³ 
18.30 + Zdzis³awa  Kiszka (I rocz. œm.)

  7.30  + Krystyna Kubiszewska
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Teofila Markiewicz 
15.30 + Stanis³awa  Sosnowska 

  7.30 + Wac³aw Kokot
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Tadeusz Grzeszczyk 
15.30 + Krzysztof Leœnierowski 

18.30 Msza œw. o uzdrowienie 

 7.30 + Zdzis³aw Jarosik, Marianna, Stanis³aw  
          Mokwiñscy 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Genowefa Œniegocka (6 rocz. œm.) 
15.30 + Jan Bêdziñski 

  7.30 + Pelagia (13 rocz. œm.) Kazimierz, 
          + Zdzis³aw Bartczak i + Tadeusz Ratajczyk 
           i za zmar³ych z Rodziny 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie wieczne  dla zmar³ych Matek 
          i Ojców ¯ywego Ró¿añca 
10.30  W pewnej intencji

12.00 + Pelagia i Jan Zwierz, Franciszka i Jan 
          Ceg³a, Marian Klemt oraz siostra Karmela
          ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Maria Kaczmarek i zm. z Rodziny
18.30 + Aniela Misiek (2 rocz. œm.) 
          i za zmar³ych z Rodziny 
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UMH OR Patron tygodnia

Ofiarowanie Pañskie

Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, przypada 
czterdziestego dnia po Bo¿ym Narodzeniu. Jest 
to pami¹tka ofiarowania Pana Jezusa w œwi¹tyni 
jerozolimskiej i dokonania przez Matkê Bo¿¹ 
obrzêdu oczyszczenia. Œwiêto Ofiarowania Pana 
Jezusa nale¿y do najdawniejszych, gdy¿ by³o 
obchodzone w Jerozolimie ju¿ w IV w., a wiêc 
zaraz po ustaniu przeœladowañ. Dwa wieki 
póŸniej pojawi³o siê równie¿ w Koœciele 
zachodnim.Tradycyjnie dzisiejszy dzieñ nazywa 
siê dniem Matki Bo¿ej Gromnicznej. W ten 
sposób uwypukla siê fakt przyniesienia przez 
Maryjê ma³ego Jezusa do œwi¹tyni. Obchodom 
towarzyszy³a procesja ze œwiecami. W czasie 
Ofiarowania starzec Symeon wzi¹³ na rêce swoje 
Pana Jezusa i wypowiedzia³ prorocze s³owa: 
"Œwiat³oœæ na oœwiecenie pogan i na chwa³ê 
Izraela" (£k 2, 32). Ze œwiêtem Matki Bo¿ej 
Gromnicznej koñczy siê w Polsce okres 
œpiewania kolêd, trzymania ¿³óbków i choinek - 
koñczy siê tradycyjny (a nie liturgiczny - ten 
skoñczy³ siê œwiêtem Chrztu Pañskiego) okres 
Bo¿ego Narodzenia. Dzisiejsze œwiêto zamyka 
wiêc cykl uroczystoœci zwi¹zanych z 
objawieniem siê œwiatu S³owa Wcielonego. 
Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam 
Chrystusa-Dzieciê. Od 1997 r. 2 lutego Koœció³ 
powszechny obchodzi ustanowiony przez œw. 
Jana Paw³a II Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego, 
poœwiêcony modlitwie za osoby, które odda³y 
swoje ¿ycie na s³u¿bê Bogu i ludziom w 
niezliczonych zakonach, zgromadzeniach 
z a k o n n y c h ,  s t o w a r z y s z e n i a c h  ¿ y c i a  
apostolskiego i instytutach œwieckich. 
Pamiêtajmy o nich w podczas naszej  modlitwy 
na Eucharystii.                K. R. 

- Jasiu wraca ze szko³y i krzyczy:
- mamo, nauczy³em siê liczyæ
- to siê pochwal
- raz, trzy, cztery, piêæ.
- synku a gdzie dwójka?
- w dzienniczku.

- Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego ju¿ siê nie bawisz 
  z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chcia³abyœ siê bawiæ 
  z kimœ, kto k³amie, bije i przeklina?
- Oczywiœcie, ¿e nie.
- No widzisz. Kaziu te¿ nie chce.

- Jasio wraca zap³akany ze szko³y:
- Co siê sta³o, synku?
- SpóŸni³em siê na zakoñczenie 
  Roku Szkolnego 
- i zosta³o dla mnie najgorsze
  œwiadectwo...



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

e-mail: parafia@promax.media.pl  
Nr GG: 5884036
 

BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

TERMINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ 

Luty -  24 
Marzec - 17

Kwiecieñ - 14           
Maj - 12

Czerwiec - 16
Godziny otwarcia - 10.00 - 12.00 

   ZAPRASZAMY !

1. „Bóg zap³aæ” – za otwarte drzwi, wspóln¹ modlitwê, rozmowy oraz ofiary sk³adane podczas
    kolêdy na podbitke do naszego koœcio³a.
2. W sobotê – 2 lutego przypada Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, zwane tak¿e 

Msze œw. w tym dniu o godz. 7.30, 9.00, 15.30, 17.00 i 18.30. 
    Podczas ka¿dej Mszy œw. – poœwiêcenie gromnic. Jest to

 Najmniej widoczne s¹ Siostry Klauzurowe, tzn. takie, które z zasady nie
    wychodz¹ z klasztoru, oddaj¹ siê modlitwie i pokucie w intencji Koœcio³a. W duchu wiary
    pragniemy to sobie uœwiadomiæ, jak wiele im zawdziêczamy. Siostry te utrzymuj¹ siê tylko 
    z darów ludzi, którzy doceniaj¹ ich rolê w Koœciele. W naszej Diecezji s¹ cztery zakony
    klauzurowe: Siostry Karmelitanki Bose i siostry Klaryski w Kaliszu, Siostry Kapucynki
    w Ostrowie Wlkp. i Siostry Kamedu³ki w Z³oczewie. Zbiórka na zakony klauzurowe przed
    Koœcio³em zostanie przeprowadzona w niedzielê 3 lutego po Mszach œw. 
3. W tym tygodniu przypada I pi¹tek i I sobota miesi¹ca miesi¹ca.  tradycyjnie
    15 minut przed ka¿d¹ Msz¹ œw. i dodatkowo w pi¹tek od godziny 16.00 – 17.00 i dodatkowa
     Msza œw. pierwszo pi¹tkowa o godz. 17.00. i od 18.00 – 18.30. 
4
5. Poœwiêcenie œwiec dzieciom Pierwszokomunijnym w sobotê  na Mszy œw. o godz. 9.00.
6. Informujemy, ¿e od 1 lutego mo¿na rezerwowaæ Msze œw.  na 2 pó³rocze bie¿¹cego roku.
    Jedna rodzina mo¿e zarezerwowaæ po 2 intencje na jedno pó³rocze. Treœæ intencji prosimy
    podawaæ najpóŸniej na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem zamówionej Mszy œw. 
    W miejsce wolnych intencji przyjmowane bêd¹ nowe. 
7. 

8. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Matki Bo¿ej
    Gromnicznej. 

 Œwiatowy Dzieñ ̄ ycia
    Konsekrowanego.

SpowiedŸ œw.

. Chorych odwiedzimy – w sobotê, 2 lutego od godz. 10.00. 

Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach 
    i olejami œw. Charbela w naszym Sanktuarium w Czwartek, 
    31 stycznia 2019 o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy.

Figury 
odlewy p³askorze¿by  

na zewn¹trz wysokie 2 m.

Drogi Krzy¿owej


