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NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGONIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Dzisiaj w III niedzielę Zwykłą obchodzimy tzw. Niedzielę Słowa Bożego. Z inicjatywy pap. Franciszka
dzień ten ma otworzyć nas na obecność i uświęcające działanie Bożego Słowa. Trwamy także w ty-
godniu modlitw o jedność chrześcijan. Tę intencję szczególnie polecamy Waszym osobistym modlitwom.
W związku z Niedzielą Słowa Bożego polecamy wyłożone przy wyjściu z kościoła podręczne egzem-
plarze Pisma Św. zawierające Listy Apostolskie. Jest też książka ks. Jana Kochla pt.: „W szkole Słowa
Bożego”. Może służyć pomocą w medytacji fragmentów ewangelii. Do nabycia za dobrowolną ofiarę.
„Gość Niedzielny” zawiera obszerną recenzję głośnej książki osobistego sekretarza pap. Benedykta
XVI, opowiadającej o latach spędzonych u boku zmarłego papieża.

„Bóg zapłać” za modlitwę i złożone ofiary. W przyszłą niedzielę prosimy o drugą kolektę na opał.
Dla orientacji podajemy, że w grudniu zapłaciliśmy za gaz 4,5 tys. zł. Bóg zapłać także za zdecydowa-
ną reakcję na prośbę o wpłaty na remont naszego kościelnego dachu. Przypominam, że nr subkonta
jest wyłożony z tyłu kościoła. Za wszystko serdeczne dziękujemy!

Uroczyste Niedzielne Nieszpory z modlitwą za Babcie i  Dziadków, a także o jedność wszystkich
chrześcijan – dzisiaj o godz. 16.15.

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

Są jeszcze wolne intencje – najbliższe, to poniedziałek 31 stycznia wieczorem i środa 1 lutego rano.
Kancelaria parafialna w  czasie  ferii  jest czynna  w  środę  po  wieczornej  Mszy  Św.  (18.30-19.00)
i w piątek po porannej (7.30-8.00).

Nasza Szkoła i MOKSiR zapraszają na Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego Diecezjal-
nego Liceum Ogólnokształcącego. Tym wydarzeniem organizatorzy Festynu św. Marcina chcą podzię-
kować  za  wieloletnie  wsparcie  w  organizacji  festynu  i  wigilii  dla  chorych  i  samotnych.  Koncert
odbędzie się w najbliższą sobotę 28 stycznia o godz. 16.00 w Dom Kultury.

Na stoliku  przy wyjściu  z  kościoła  wyłożone  są  także  ulotki  informujące  o możliwości  wsparcia
małego Mikołaja cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni. Konieczna terapia genowa kosztuje ponad
9 mln zł. Informacje znajdują się również na naszej parafialnej stronie internetowej.

Babciom i Dziadkom
życzymy obfitości błogosławieństwa i zdrowia!

Szczęść Boże!


