
 III Niedziela zwykły         21.01.18 r.
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INTENCJE MSZALNE 22.01 – 28.01

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 22 stycznia

17:00 +  Ewa Ciskowska w rocznicę 
śmierci

Wtorek  23 stycznia
           
17:00 + Matka Józefa w rocznicę 
śmierci

Sroda 24 stycznia

17:00 – Dziękczynna z okazji 1 rocznicy 
urodzin Faustyny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo

  Czwartek 25 stycznia

17:00 + Dziadkowie: Barbara, 
Franciszek i Józef

Piątek 26 stycznia
   
17:00  + Jerzy Ceynowa w 7 rocznicę 
śmierci  

Sobota 27 stycznia
                      

17:00 + Rodzice: Rozalia i Feliks oraz 
rodzeństwo Buja

 Niedziela  28 stycznia

08:00 +  Rodzice: Agnieszka, 
Franciszek Hincke

08:00 +  Hubert Jutrowski
  
10:30 + Agnieszka i Jan Mach z 
okazji imienin

10:30 + Roman Jeka od mieszkańców 
ulicy Korsarskiej, sąsiadów i 
znajomych

16:00 + Maria i Antoni Kulik 

16:00 + Rodzice chrzestni z obojga 
stron

  

 

„Pożegnanie z kolędą” – koncert chóru LUTNIA z Luzina | 28.01

W niedzielę, 28 stycznia 2018 roku zapraszamy na „Pożegnanie z 
kolędą”. Naszą parafię odwiedzi Chór Mieszany „Lutnia” z Luzina, 
który pod dyrekcją Tomasza Fopke zaprezentuje polskie i 
kaszubskie kolędy podczas mszy świętej o godz. 8.00 i 10.30. Po 
sumie śpiewacy dadzą półgodzinny koncert.

Będzie można zaopatrzyć się w płyty chóru oraz inne płyty z 
kolędami regionalnymi.
Chór mieszany „Lutnia” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Luzinie założony został w roku 1994 z inicjatywy Stanisława 
Perszona. Prezesi „Lutni” to kolejno: Franciszek Okuń, Stanisław 
Perszon, Alicja Hinz oraz obecnie Zygmunt Brzeziński. Dyrygenci: 
Jerzy Szostakowski, Anna Kosik i Bernadeta Benkowska. Od jesieni 
roku 2000 dyryguje Tomasz Fopke. W repertuarze zespołu znajduje 
się kilkaset pozycji, głównie kompozycje do tekstów w języku 
kaszubskim; w tym z większych form: „Pierwsza Kaszubska Pasja” 
i „Msza Kaszubska na Chór i Diabelskie Skrzypce” T. Fopke. 
Śpiewacy specjalizują się w wykonywaniu utworów w języku 
kaszubskim, wyłącznie w tym języku prowadzone są próby.
Chór daje kilkadziesiąt koncertów rocznie, występując w kraju i 
zagranicą. Często gości w regionalnej i ogólnopolskiej telewizji. Na 
odrębne wspomnienie zasługują cztery koncerty pieśni religijnej 
(wspólnie z chórem Pięciolinia z Lini)- dla TV TRWAM. Zdobył kilka 
znaczących nagród i wyróżnień. Posiada własny sztandar oraz logo 
(lutnię dzierżoną przez gryfa). Chór przyczynił się do powstania i 
rozwoju kaszubskiego ruchu śpiewaczego- jest jednym z członków- 
założycieli Rady Chórów Kaszubskich (Parchowo, 2004 rok) oraz 
pierwszym gospodarzem Zjazdu Śpiewaków Kaszubskich w roku 
2003. Lutnia ma na swoim koncie osiem płyt: Pierszô Kaszëbskô 
Pasja (2003); Kaszëbi na Gòdë (2003); Bògù spiewac chcã (2004); 
Kaszëbi na Gòdë II (2005); Wëcmanim, Panie (2009); Oratorium 
Sianowskie (2009), Bôjkã na głosë (2014) oraz Szpòrtë z Lutnią. 
Kaszubska biesiada z dowcipami (2016). 



1 CZYTANIE: (Jon 3,1-5. 10)
2 CZYTANIE: (1 Kor 7, 29-31)
EWANGELIA: (Mk 1, 14-20)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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 III Tydzień zwykły

●     Trwa obchodzony w Kościele katolickim Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 26 stycznia obchodzony będzie XVIII Dzień Islamu. 
Włączając się w dzieło jedności między ludźmi wiary poprzez osobistą 
modlitwę prośmy o trwałe owoce tego tygodnia.

●     Spotkania opłatkowe w bieżącym tygodniu według informacji 
zamieszczonych w kalendarzu z wyjątkiem dzisiejszego po wieczornej 
Mszy świętej.

●     Dziękuje wszystkim za spotkania z okazji kolędy, wspólną modlitwę, 
rozmowę i poczęstunek. Zakończyły się prace tynkarskie klatki 
schodowej na wieży i wstawianie ścianki działowej na pomieszczenie 
gospodarcze w łazience na zapleczu kościoła. Czekamy na kolejne drzwi 
do kościoła i na rozpoczęcie prac na chórze związanych z podłogą.

●     W przyszłą niedzielę na mszach świętych gościć będziemy chór 
„Lutnia” z Wejherowa, który ubogaci śpiewem w języku kaszubskim 
liturgię Mszy świętych. Chór wykona koncert kolęd bezpośrednio po 
sumie parafialnej około godziny 9:00.

●     W przyszłą niedzielę będą z nami goście z seminarium duchownego: 
ojciec duchowny i kleryk.

●     2 lutego po wieczornej mszy św. spotkanie w salce na plebanii w 
sprawie wyjazdu do Petersburga. Przynosimy zaliczkę w wysokości 1000 
złotych.

●     W tym tygodniu wspominamy: we środę św. Franciszka Salezego, w 
czwartek nawrócenie świętego Pawła, w piątek św. biskupów Tymoteusza 
i Tytusa, w piątek błogosławionego Jerzego Matulewicza. Wszystkim 
jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy z okazji ich święta 
serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych Patronów.

●     Intencje mszalne na rok 2019 będę przyjmował po I Niedzieli 
Wielkiego Postu w biurze parafialnym.

●     Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualnego Gościa Niedzielnego i 
biuletyn parafialny.

●     W dalszym ciągu zapraszam do adoracji przy żłóbku.

Ks. Sławomir Skoblik

  
W trwającym czasie modlitw o jedność 
chrześcijan módlmy się wspólnie wraz z cały 
Kościołem:

Modlitwa o jedność

Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
"Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie".
Prosimy Cię o jedność Kościoła.
Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego 
spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię 
chwalić
i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.
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