Głos
Józefa

Ogłoszeni

1. Dzisiaj po mszy św. z g. 9.00 spotkanie dla
kandydatów do sakramentu bierzmowania.
2. W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie
świąteczno – noworoczne członkinie Żywego
Różańca na g. 15.00 do sali para alnej.
3. Plan kolędy na najbliższy tydzień w Jeżowie:
poniedziałek – ul. Bohaterów Września
i Piotrkowska, wtorek – ul. Wojska Polskiego
i bloki nauczycielskie, środa – Aleje 3 Maja,
Rynek i Ścibiorka, czwartek – ul. Zielona
i Kaczeńcowa oraz Kwiatowa i Południowa,
piątek – ul. Pisarskiego i Sobieskiego,
sobota – ul. Brzezińska. Kolęda od
poniedziałku do piątku rozpoczyna się
o g. 15.00, a w sobotę o g. 9.00. Przypominamy
zasadę, że jeśli ktoś jest na kwarantannie lub
źle się czuje z powodu przeziębień nie
zaprasza kapłana do siebie. Będzie można się
umówić w innym czasie.
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Biuletyn Para i pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie

II Niedziela Zwykła: J 2, 1-11
Z Ewangelii według świętego Jana
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego
uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do
Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to
moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła
godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam
sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą».
I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich:
«Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci
więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody,
która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana
młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

Intencje mszaln

Poniedziałek – 17.01. - wspom. św. Antoniego, opata
7.00 – +Feliksa Długosza – (od żony)
7.30 – +Janinę Pietrzyk – (od syna Michała)
Wtorek – 18.01.
7.00 – +Teresę, Henryka, Franciszka Błazińskich,
Stanisławę Kaczmarczyk

7.30 – +Sylwestra Blando – (od wnuków i prawnuków)
Środa – 19.01. - wspom. św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa

7.00 – +Henryka, Zofię i Joannę Łęczyckich, Zofię
i Stanisława Borowińskich

17.00 – Nowenna
Czwartek – 20.01.
7.00 – +Mariana Olewińskiego – (od prac. i emeryt.
prac. UG w Jeżowie)

7.30 – +Stanisławę Stańczyk
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Piątek – 21.01. - wspom. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
7.00 – +Juliannę, Wawrzyńca i Tadeusza
Gruchałów, Jana Perkę
7.30 – +Barbarę Gabryszewską – (od uczest. pogrzebu)
Sobota – 22.01.
7.00 – +Andrzeja Kaczmarka – (od syna Pawła z rodziną)
17.00 – +Annę i Wacława Kłąb, Zofię i Władysława
Kwiatos
III Niedziela Zwykła – 23.01.
7.00 – +Henrykę w 10 r. śm. i Władysława w 1 r.
śm. Guzek
9.00 – +Irenę Tracz w 4 r. śm.
10.30 – +Ryszarda w 27 r. śm. i Leszka Długoszów
12.00 – Za Parafian / Jubileusze małżeńskie
17.00 – +Janinę i Władysława Szeląg

