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IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
 
1. Pan Jezus naucza z mocą jako ten, który ma władzę. Przemawia również do 
naszych serc, pragnąc obdarzyć nas wolnością dzieci Bożych. Czy wsłuchuję się w 
głos Pana? Czy przychodząc na Eucharystię, pragnę usłyszeć Jego słowa 
skierowane do każdego z nas? 
2. Trwa w naszej wspólnocie wizyta duszpasterska. W czasie jej trwania, do środy 
popielcowej, Msze święte od poniedziałku do piątku są odprawiane o godz. 9.00 a 
w sobotę o godz. 18. Kolęda rozpoczyna się ok. godz. 16.00 i na czas jej trwania 
proszę o stosowne zabezpieczenie czworonogów w odwiedzanych domach. Jeśli w 
minionym okresie przybyły nowe rodziny lub w domu nie było jeszcze kolędy 
proszę o kontakt w niedzielę poprzedzającą wizytę lub powiadomienie sąsiadów. 
Miłym zwyczajem jest również uchylona furtka na znak oczekiwania na wspólne 
spotkanie i modlitwę. Składam serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę w 
rodzinach w minionym tygodniu odwiedzanych i ofiary na budowę naszej 
świątyni. W nadchodzącym tygodniu odwiedzę mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek 30 I – Miodowa  
Wtorek 31 I  – Sawickiej 
Środa 1 II   –  Wierzbowa 
Czwartek 2 II  –  Święto Ofiarowania Pańskiego – nie ma kolędy 
Piątek  3 II  –  1-szy piątek miesiąca – nie ma kolędy. 
3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązujące do uroczystości Bożego 
Narodzenia; na Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 i 18.00 przynosimy świece; 
Tego dnia przypada również 1-szy czwartek miesiąca – Msza Święta w intencji 
wspólnoty Krwi Chrystusa o godz. 18.00; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszo piątkowa 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP. 
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.   
5. W minionym tygodniu wstawiono szyby w kościele i kontynuowano prace przy 
układaniu ocieplenia dachu. Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni 
parafialnej. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej 
Rodzin. 


