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 II NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
  1. Jezus pyta się w dzisiejszej Ewangelii: „Czego szukacie?”. To pytanie warto 
usłyszeć jako skierowane do każdego i każdej z nas. Tak, abyśmy wychodząc z 
kościoła po Mszy św., mogli powiedzieć jak Andrzej w czytanym dziś fragmencie 
Ewangelii: „Znaleźliśmy Mesjasza”. 
Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby 
chrześcijanie dążyli do jedności i pojednania i byli świadkami wiary w Jezusa. 
  2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek we wspomnienie Świętej Agnieszki przypada Dzień Babci a we 
czwartek Dzień Dziadka – pamiętajmy w tych dniach o naszych bliskich, którym 
tak wiele zawdzięczamy; 
- w piątek przypada 2-ga rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa, 
Prymasa Polski. 
  3. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii – kolęda. W tym czasie Msza 
Świętej wieczorna bez zmian tj. o godz. 18.00 a pomocą w posłudze kolędowej służy 
ks. Bolesław – były duszpasterz na Białorusi. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 
a w sobotę od godz. 15.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie 
czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka i sprawdzenie widoczności 
numeru domu i działania dzwonka przy furtce. Nowe rodziny zamieszkałe w naszej 
parafii proszę o kontakt, by umówić czas duszpasterskiego spotkania.  
W nadchodzącym tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek 19 I – ul. Kraszewskiego, Niska, Słowackiego; 
Wtorek 20 I  – ul. Lotników Alianckich, Asnyka ;  
Środa 21 I – ul. Miła od 1 do 46 włącznie; 
Czwartek 22 I – ul. Miła od 47 do końca, Reymonta; 
Piątek 23 I – ul. Turystyczna, Wakacyjna, Szymczaka;   
Sobota 24 I – ul. Jagodowa od 1 do 50 włącznie, Borówkowa. 
  4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
  5. W zakrystii jest do nabycia nasz parafialny kalendarz na 2015 rok.  
  6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni w czasie 
spotkań kolędowych. Dziś zbiórka do puszki na posadzkę do naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
  7. Przyjmowane są intencje na 2015 rok. Pamiętajmy nie tylko o naszych zmarłych 
ale również o intencjach żyjących, którzy potrzebują naszej modlitwy. W miesiącu 
styczniu są wolne intencje w dni powszednie. 


