
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za kolektę parafialną z drugiego święta na nową radiofonizację 

do naszego kościoła (wpłynęło 3.413 PLN i 39 GR) i za dzisiejszą kolektę 

wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium  

2. W poniedziałek Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. 

Kolekta wyznaczona na potrzeby Misji św. W tym dniu poświęcenie 

kadzidła, kredy i wody na wszystkich Mszach św. Uroczystość Objawienia 

Pańskiego jest świętem nakazanym przez Kościół  

3. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego  

4. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

5. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

6. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Plan kolędy 

wtorek – 7 stycznia – godz. 14. 00 

Ul. Popiełuszki od Gai w kierunku kościoła (numery parzyste), Buhla  

Środa – 8 stycznia – godz. 14. 00 

Ul.  Grzonki, Młodzieżowa, Południowa 

Czwartek – 9 stycznia – godz. 14. 00 

Ul.  Dunikowskiego, Rzeczna 

Piątek – 10 stycznia – godz. 14. 00 

Ul. Smolki, Grzesika, Oświęcimska od końca do ul. ks. Rudzkiego 

Sobota – 11 stycznia – godz. 13. 00 

Ul. Glogego, Piaskowa, Gozdek 

Niedziela – 12 stycznia – godz. 12. 00 

Ul. Popiełuszki od Gai w kierunku kościoła (numery nieparzyste) 

Humor 

Idzie turysta i widzi jak baca drzewo rąbie aż wióry lecą. Pyta z podziwem: 

- Baco, gdzieżeście się nauczyli tak pięknie drzewo rąbać? 

- A na Saharze 

- Na Saharze???? Przecież to jest pustynia?????!!!! 

- Teraz tak. 
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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
 

Ewangelia wg św. Jana 1,1-18. 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. 

Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 

tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, 

ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 

jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie». 

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali  łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim 

pouczył. 


