
Pozostałe ogłoszenia  

1. W przyszłą niedzielę kolekta parafialna na ubezpieczenie naszego kościoła  

2. Zachęca się wszystkich do udziału w Tygodniu Modlitw o Jedność 

Chrześcijan  

3. We wtorek Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Zapraszam Babcie i 

naszych Dziadków na Mszę św.  

4. W sobotę  przypada Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i zakończenia 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan  

5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

6. W sobotę 25 stycznia o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

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

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej   

 

Plan kolędy 

Poniedziałek – 20 stycznia – godz. 14. 00 

Ul. Popiełuszki od Gai do bloku nr 70 (włącznie) i ulice boczne 

Wtorek – 21 stycznia – godz. 14. 00 

Ul. Mała, Popiełuszki do końca  

Środa – 22 stycznia – godz. 14. 00 

Ul.  Jaronia 2, 4, 6 

Czwartek – 23 stycznia – godz. 14. 00 

Ul.  Jaronia 8, 10 

Piątek – 24 stycznia – godz. 16. 00 

Dodatkowa kolęda  dla tych, którzy w czasie kolędy byli poza domem, a chcieliby 

przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską  

Humor 

Do lekarza przychodzi ksiądz ze spuchniętym nosem. 

– Pszczoła? – pyta lekarz. 

– Tak. 

– Usiadła? 

– Tak. 

– Ukąsiła? 

– Nie zdążyła. Ministrant walnął ją łopatą! 
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II Niedziela Zwykła 
 

„To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 

ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 

aż do krańców ziemi”. 

Gdzie zaczynają się misje? Czy gdzieś za morzami i oceanami? My w Europie, w 

Polsce dużo wiemy o religii. Znamy przykazania, historię Jezusa, bohaterów 

biblijnych oraz żywoty świętych. Patrząc na nasze dziedzictwo kulturowe możemy 

czuć się dumni, że tak wiele wartościowych dzieł stanowi piękne świadectwo 

Ewangelii. Jak więc nie czuć wewnętrznej potrzeby zaniesienia na „krańce ziemi”, nie 

tylko zbawienia, ale i kultury? Współgra to z wezwaniem, które usłyszał prorok 

Izajasz. Czy jednak nie zaniedbujemy tego, co jest jeszcze bardziej pierwotne? 

Zauważmy, że Bóg mówi: „to zbyt mało” o misji wśród swoich, w Izraelu. Izajasz 

głosił wśród tych, którzy byli mu bliscy, a Bóg zaprosił go do jeszcze większego 

dzieła. A my? Czy wobec nas sprawdzają się słowa „to zbyt mało”? A może owe 

„mało” jest dla nas już czymś wielkim do wykonania? 

„Wszyscy jesteśmy wezwani do misyjnego wyjścia. Każdy chrześcijanin i każda 

wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, 

jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej 

wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące 

światła Ewangelii” – napisał papież Franciszek w adhortacji Radość Ewangelii. 

Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście rozpoczynającego się 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się o łaskę rozeznania i odwagi 

misyjnej dla wszystkich ochrzczonych i wspólnot chrześcijańskich. 


