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III  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do uznania swojej grzeszności i przemiany 
swojego życia, bo „czas jest krótki” i „bliskie jest królestwo Boże”. Człowiekowi 
otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej 
przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej dobroci 
przygotował. Prośmy Ducha Świętego, aby Słowo Boga przemieniało nas  
i przynosiło błogosławiony owoc. 
   2. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła; 
- we wtorek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta w intencjach 
poleconych wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II. 
   3. Trwają spotkania duszpasterskie – kolęda. Zgodnie z zapowiedzią 
serdecznie zapraszam wszystkie Rodziny z wyznaczonej ulicy na godz. 19.00  
na Mszę świętą w intencji tych Rodzin jako dziękczynienie za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w Nowym Roku. Istnieje również 
możliwość indywidualnego spotkania kolędowego po osobistym zgłoszeniu  
w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu zapraszam na spotkanie kolędowe 
Rodziny zamieszkałe przy ulicach: 
25 I poniedziałek – ul. Kolejowa, Cisowa, Lutza, Torfowa 
26 I wtorek – ul. Konopnickiej 
27 I środa – ul. bloki przy szpitalu 7, 8A, 8B 
28 I czwartek – ul. Akinsa, Mickiewicza, PAN 
29 I piątek – ul. Pogodna 
   4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość dla dzieci. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też nabyć nasz 
kalendarz parafialny i zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   6. W odpowiedzi na prośbę Caritas i Episkopatu Chorwacji o pomoc 
materialną w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło  ten kraj 29 XII 
ubiegłego roku dziś we wszystkich kościołach naszej archidiecezji jest 
prowadzona kwesta do puszek jako wyraz solidarności z poszkodowanymi. Za 
każdy dar wrzucony do puszki przy wyjściu z kościoła z serca Bóg zapłać.  
   7. Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w poniedziałek 12 kwietnia 2021 
roku o godz. 19:00 w parafii Św. Marka na Dąbrowie. Szczególnie na kurs 
zapraszamy narzeczonych, którzy planują zawarcie sakramentalnego związku 
małżeńskiego w bieżącym roku. W naszej parafii natomiast działa poradnia dla 
narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących poradni można uzyskać 
u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 



  
   8. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


