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2. Niedziela Zwykła
Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: „Oto Baranek Boży” poszli za
Nim i z radością stwierdzili: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Każdy, kto pragnie spotkać Pana
Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać a potem pozwolić prowadzić się przez Niego. To
takie proste, a wiedzie do zbawienia.
1. Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy z

powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.
Przypominamy, że w dzisiejszą niedzielę nie ma popołudniowego nabożeństwa.
2. Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie, który

poprowadzi Żywy i Nieustanny Różaniec, w środę o godz. 17.2o.
3. Od czwartku rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Prawica

Twoja wsławiła się mocą, który potrwa do 25 stycznia. W to wielkie nawoływanie Kościoła
do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem
w dzieło ekumenizmu.
4. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, w którym w szczególny sposób czcimy Boże

Miłosierdzie. O godz. 15.oo zapraszamy do kościoła parafialnego na nabożeństwo
z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek o godz. 17.oo

i w sobotę o godz. 16.oo. Ponadto spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą św.
Dzieci z klas 5. zapraszamy do sakramentu pokuty w czwartek o godz. 16.3o.
6. Czcicieli św. Walentego zachęcamy do udziału we Mszy św. sprawowanej w naszym

sanktuarium w sobotę o godz. 10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo za oczekujących i
pragnących potomstwa z błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa.
7. Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy św. wieczornej (ok. 17.45)

w Domu Parafialnym.
8. Zachęcamy do zainteresowania się wystawioną w przedsionku prasą katolicką.
9. Zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych

w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach. Plan
rekolekcji wywieszony jest w gablotce od strony Rynku.
10. Przypominamy dzieciom, że – ze względu na trwającą kolędę – w styczniu nie będzie

piątkowych Mszy św. szkolnych.
11. Trwają odwiedziny kolędowe. Zachęcamy, aby – jeśli obowiązki zawodowe i szkolne na

to pozwolą – kolędę połączyć z udziałem we Mszy św. Rodziny, które nie przyjęły kolędy
w wyznaczonym czasie, mogą zapisać się na dodatkową kolędę w kancelarii parafialnej.
Dodatkowa kolęda jest przewidziana na niedzielę 21 stycznia.
12. Spotkanie opłatkowe wszystkich grup modlitewnych i stowarzyszeń naszej parafii

odbędzie się w sobotę 27 stycznia. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 10.oo w sanktuarium
św. Walentego; po Mszy św. spotkanie w kinoteatrze Jutrzenka. Bliższe szczegóły na
plakacie w gablotce.

