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07  LUTEGO  2021 

V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać kogoś, gdy sami siebie nie znamy 
do końca? Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy, 
dobra i piękna. Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania: Kim On 
jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy? Chcieli wiedzieć o 
Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też często 
zachowujemy się tak samo, jak ci którzy żyli w czasach Jezusa. Pytamy: Kim 
Ty jesteś, Panie? Znaki i cuda, które Jezus pozostawił i pozostawia każdego 
dnia na Ołtarzu Miłości, często nie wystarczają nam, ponieważ słabą mamy 
wiarę. Niech ta Eucharystia będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach 
poznawania Zbawiciela. Niech ona przymnoży nam wiarę, nadzieję i miłość  
w kroczeniu za Panem. 
   2. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencjach troszczących się o naszą świątynię; 
- we czwartek przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego; "Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Relacja 
zaufania u podstaw opieki nad chorymi" to hasło na 29. Światowy Dzień 
Chorego 2021; podczas Mszy Świętej modlić się będziemy za wszystkich 
chorych, lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny i będzie udzielony sakrament 
namaszczenia chorych;  
- w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 do godz. 19.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych. 
   3. Dobiegają końca 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. Rodziny, które  
nie mogły przyjść w wyznaczonym dniu na wspólne spotkanie, serdecznie 
zapraszam do dołączenia się w nadchodzącym tygodniu.  W nadchodzącym 
tygodniu zapraszam na spotkanie kolędowe Rodziny zamieszkałe przy ulicach: 
08 II poniedziałek – ul. Miła 1 - 26 
09 II wtorek – ul. Miła 27 – 44E 
10 II środa – ul. Miła 46 – 60, Szymczaka 
   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. 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. 
   7. 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. 


