LITANIA
ZA WSTAWIENNICTWEM CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO OJCA WENANTEGO KATARZYŃCA
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, wpatrzony w oblicze Jezusa Ukrzyżowanego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, uczący nas oddawać chwałę Duchowi Świętemu –
Ojcze Wenanty, zapatrzony w Maryję –
Ojcze Wenanty, dzielny wojowniku Rycerstwa Niepokalanej –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w modlitwie różańcowej –
Ojcze Wenanty, wierny synu św. Franciszka z Asyżu –
Ojcze Wenanty, przyjacielu św. Maksymiliana Kolbego –
Ojcze Wenanty, zapalony miłością do Eucharystii –
Ojcze Wenanty, Stróżu Najświętszego Sakramentu –
Ojcze Wenanty, zanurzony w modlitwie –
Ojcze Wenanty, w modlitwie szukający ukojenia –
Ojcze Wenanty, święty kapłanie –
Ojcze Wenanty, kapłanie według Serca Jezusowego –
Ojcze Wenanty, gorliwy szafarzu Bożego Miłosierdzia –
Ojcze Wenanty, niestrudzony kaznodziejo –
Ojcze Wenanty, pragnący świętości kapłanów –
Ojcze Wenanty, zatroskany o chwałę Bożą i zbawienie dusz –
Ojcze Wenanty, wzorze dobroci i zaufania Bogu –
Ojcze Wenanty, posłuszny woli Bożej –
Ojcze Wenanty, za wszystko wdzięczny Bogu –
Ojcze Wenanty, zawsze wdzięczny ludziom –
Ojcze Wenanty, zatroskany o wiarę pogubionych i niewierzących –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w Słowie Bożym –
Ojcze Wenanty, wrażliwy na trudne warunki materialne –
Ojcze Wenanty, spieszący z pomocą wszelkiej ludzkiej nędzy –
Ojcze Wenanty, wzorze życia zakonnego –
Ojcze Wenanty, roztropny i gorliwy wychowawco –
Ojcze Wenanty, przykładzie pokory –
Ojcze Wenanty, przykładzie ubóstwa zakonnego –
Ojcze Wenanty, czuwający nad swoimi uczuciami –
Ojcze Wenanty, nie tracący najmniejszej sposobności do czynienia dobra –
Ojcze Wenanty, pragnący uświęcić siebie i innych –
Ojcze Wenanty, z pogodą ducha oczekujący spotkania z Bogiem –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez
życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych.
Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą
pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Do prywatnego odmawiania
Imprimatur, Wikariusz Generalny, Przemyśl, 4 lipca 2019 r., L.dz. 1205/151/2019
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EWANGELIA
J 1, 29-34
Duch Święty spoczął na Jezusie
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął
na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział
do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym,
który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».
Medytacja nad Słowem Bożym
Jan Chrzciciel zwracając się do swoich uczniów nad Jordanem i wskazując
na nadchodzącego Jezusa, przedstawił Go jako „Bożego baranka, który gładzi grzech świata”.
Co miał na myśli i do czego nawiązywał?
Niewątpliwie pierwsze skojarzenie nasuwa się z barankiem paschalnym, którego Hebrajczycy
mieli spożyć nocą, w pośpiechu, w Egipcie, tuż przed ucieczką z tego „domu niewoli”. Krwią
spożytego baranka mieli pomazać odrzwia domów, w których mieszkali, aby anioł śmierci, gdy
będzie przechodził tej nocy przez kraj egipski, nie pozabijał nikogo spośród pierworodnych płci
męskiej, czy to wśród ludzi, czy to wśród zwierząt należących do Hebrajczyków. Nazwanie zatem
Jezusa „Bożym barankiem” oznacza, iż jest on z woli Boga ratunkiem dla mieszkańców Izraela
i nie tylko – dla całego świata. Jego krew zachowa ich przed śmiercią duchową, przed grzechem.
Zgładzi grzech świata jako taki, w całości.
Drugie skojarzenie nasuwa się wówczas, gdy uświadomimy sobie, że Jan Chrzciciel
wypowiedział te słowa po aramejsku, czyli w języku, którym się wówczas w Palestynie
powszechnie posługiwano. A w języku aramejskim zwrot „baranek Boga” oraz „sługa Boga”
brzmią jednakowo (talja iloach). W takim przypadku wypowiedź Jana Chrzciciela byłaby też
nawiązaniem do tzw. Izajaszowych Pieśni o Słudze Jahwe. A Sługa to postać, która – choć
niewinna – zostanie poprowadzona na mękę i śmierć za grzechy innych ludzi. Będzie „jak
baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją” (Iz 53,7). To oznacza,
że niewinny Jezus poniesie mękę i śmierć za grzechy innych ludzi.
W ten sposób obie zapowiedzi starotestamentowe: o baranku paschalnym i Słudze Jahwe,
które przywołał św. Jan Chrzciciel w swej jednej wypowiedzi, znajdują swoje wypełnienie
w osobie Jezusa.
ks. Wojciech Michniewicz
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Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek, środa 17.30 -18.30
wtorek 10.00 - 11.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 9.00 - 15.00
piątek 9.00 - 17.00
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1.

9.

W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się
wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.
We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i
módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do
domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna
pamięć.
W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan
również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł
powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć
wiernie po drogach wiary.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na
stadionie Domicjana około 305 roku.
•
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron
dziennikarzy i prasy katolickiej.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną, a sobotę rano Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan
przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem.
Plan kolędy poniżej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
W czasie kolędy biuro parafialne czynne w dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00.
Pragnę poinformować, że organizujemy wyjazd kulturalny do Bydgoszczy:
- na musical pt. Bulwar Zachodzącego Słońca w Operze Nova, w niedzielę 21 czerwca 2020 roku o
godz. 18.00, wyjazd o godz. 13.30, koszt biletu i przejazdu 85 zł. Zapisy w zakrystii.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. W poprzednią, drugą niedzielę miesiąca ofiary z przeznaczeniem
na fundusz remontowo-budowlany wyniosły 3 143 zł. Łącznie zebraliśmy już na ten cel 56 677 zł.
W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.
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Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

12.

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia. Szczęść Boże.
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KOLĘDA 2020

Data

Dzień tygodnia

godz.

Ulica

20.01.2020 r.

Poniedziałek

15:00

21.01.2020 r.

Wtorek

14:30

ul. Prymasa Wyszyńskiego 25, 27

22.01.2020 r.

Środa

14:30

ul. 3 Maja 42-58

23.01.2020 r.

Czwartek

14:30

ul. 3 Maja 36-40

24.01.2020 r.

Piątek

14:30

ul. 3 Maja 34a,a; 34a,b

25.01.2020 r.

Sobota

10:30

ul. 3 Maja 10-28, 30, 32

27.01.2020 r.

Poniedziałek

14:30

ul. 3 Maja 34b,a; 34 b,b; 34 c

1) ul. Prymasa Wyszyńskiego 17, 19, 21, 31, 33
2) ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 13, 15, l5a

