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 III  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
  1. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – ileż razy w swoim życiu słyszeliśmy 
to zdanie? A jednak to wezwanie Jezusa do nawrócenia i zapewnienie, że „czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” pozostaje nadal aktualne. Pan Jezus mówi 
dzisiaj do każdego i każdej z nas: „Pójdź za mną”. Warto się wsłuchać w Jego słowa 
i odpowiedzieć swoim życiem na nie, bo pójście za Jezusem, to podążanie najlepszą 
drogą.   
2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek, 26 dnia miesiąca, Msza Święta wieczorna w intencjach wspólnych, 
polecanych za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II z adoracją Jego Relikwii; 
intencje można składać do puszki po prawej stronie przy bocznej kaplicy lub  
w zakrystii przed Mszą Świętą; 
  3. Dobiega końca duszpasterska wizyta w naszej parafii – kolęda. Kolęda 
rozpoczyna się od godz. 16.00 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 i te, które z różnych powodów nie miały możliwości uczestnictwa w kolędzie 
proszę o kontakt, by umówić czas duszpasterskiego spotkania. W nadchodzącym 
tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek 26 I – ul. Jagodowa od 51 do końca, Strzelecka, Środkowa,                 
Lipińskiego; 
Wtorek 27 I  – ul. Zagórze, Zaciszna, Biedronki, Sielanki, Piękna;  
Środa 28 I – ul.  Wrzosowa, Odysei, Władcy Pierścieni, rodziny nieobecne; 
  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. Do puszki na posadzkę do naszego kościoła w ubiegłą niedzielę 
zebrano 2780,00 zł. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej 
Królowej Rodzin a dzieciom i młodzieży życzę wspaniałego i owocnego 
wypoczynku. 
  7. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas na potrzeby 
rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. 
  8. 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. 


