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Dzisiaj w III niedzielę Zwykłą obchodzimy tzw. Niedzielę Słowa Bożego. To inicjatywa pap. Francisz-
ka mająca otworzyć nas na obecność i uświęcające działanie Bożego Słowa.

„Bóg zapłać” za modlitwę i złożone ofiary przeznaczone dzisiaj na szczególne nasze inwestycje para-
fialne. Wychodząc z kościoła można wesprzeć poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Chorwacji.

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę zapraszamy na dodatkową Mszę Św. o godz. 12.15.

Uroczyste Niedzielne Nieszpory – dzisiaj o godz. 16.15.

Polecamy „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa”, w którym dowiadujemy się, jak wygląda ży-
cie współczesnych pustelników. Jest też prezencik – podstawka pod smartfona.

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – w środę o godz. 17.30. Prośby i podziękowania można skła-
dać do skarbony przy ikonie Matki Bożej.

Dziękujemy przedstawicielom ulic, którzy przyjęli nasze zaproszenie na nabożeństwo kolędowe. Dzię-
kujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary. W tym ostatnim kolędowym tygodniu zapraszamy na na-
bożeństwo do kościoła na godz. 18.00:
- w poniedziałek  25 stycznia – mieszkańców ul.  RACIBORSKIEJ, KLONOWEJ, TOPOLOWEJ, BRZO-
ZOWEJ, SOSNOWEJ, ŚWIERKOWEJ, WIERZBOWEJ, DĘBOWEJ, LIPOWEJ, JAGODOWEJ;
- we wtorek 26 stycznia – mieszkańców PLACU MICKIEWICZA, ul. POWSTAŃCÓW, SŁOWACKIEGO,
BROWARNEJ.
- w środę 27 stycznia – mieszkańców ul. NOWY ŚWIAT, MYŚLIWSKIEJ, STASZICA, TARTACZNEJ,
KOLEJOWEJ, ŻWIROWEJ, ŁĄCZNEJ, KRZYŻOWEJ, DRZYMAŁY, KWIATOWEJ;
- w czwartek 28 stycznia – mieszkańców ul.  OGRODOWEJ, GÓRNICZEJ, KOZIELSKIEJ, MORCIN-
KA, PARKOWEJ.
- w piątek 29 stycznia – mieszkańców ul. CZARNECKIEGO, REJA, SIENKIEWICZA, MATEJKI.

Kancelaria parafialna jest czynna w środę 16.00-17.00 i w piątek 8.00-9.00.

W przyszłą niedzielę na każdej Mszy Św. ministranci i lektorzy przedstawią misterium o niespodzie-
wanych świętach. Opowiedzą o planach Boga wobec człowieka oraz o swojej posłudze. Poproszą też
o ofiarę do skarbonek dla swojej wspólnoty.
Osoby, które w ubiegłym roku wzięły udział w konkursach: „Mój Krzyż” oraz „Mali Święci” zapra-
szamy w przyszłą niedzielę na Mszę Św. o godz. 11.00. Zostaną rozdane nagrody za umiejętności i za-
angażowanie. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie tzw. kolektą kolędową.

Spotkanie z p. Krawcową szyjącą szatki komunijne odbędzie się w sobotę 6 lutego o godz. 11.00
w salce parafialnej.

Jednodniowe nauki przedmałżeńskie obejmujące wszystkie katechezy ogólne odbędą się w naszej pa-
rafii w sobotę 6 marca w godz. 10.00 do 17.00. Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia.

Szczęść Boże!


