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 IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
  1. Pan Jezus – o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii – głosi naukę z mocą. Pan 
Bóg mówi do nas przez Słowo Boże. Jednak nie tylko nas naucza, ale również działa. 
On ma moc przemienić nasze życie, On może uzdrowić to, co w nas chore,  
i pocieszyć w tym, co w nas zostało zranione. Otwórzmy nasze serca na Boże słowo  
i działanie i powierzmy nasze życie Jezusowi. 
  2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
  3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązujące do Tajemnicy 
Bożego Narodzenia; Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 i 18.00 i na nie proszę  
o przyniesienie świec; tego dnia Msza Święta w intencjach wypominkowych                          
o godz. 18.00; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu                 
i Msza Święta w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; o godz. 19.00 w salce obok kruchty spotkanie młodzieży przed 
Światowymi Dniami Młodzieży; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; Msza Święta wieczorna  
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP. 
  4. Dobiegła końca duszpasterska wizyta w naszej parafii – kolęda. Serdeczne 
podziękowanie za wszystkie spotkania, wspólną modlitwę, rozmowy o naszym życiu 
rodzinnym, parafialnym i społecznym. Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej 
świątyni, który pozwoli w tym roku dokończyć wykończenie pomieszczeń za 
prezbiterium (drzwi, płytki na podłogę w salach i klatce schodowej, oświetlenie  
oraz 2 toalety przy salkach) oraz dokończyć ocieplenie kościoła.  
  5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
  6. W zakrystii jest do nabycia nasz parafialny kalendarz na 2015 rok.  
  7. W każdą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 19.00 w sali obok 
kruchty ma swoje spotkanie chór dla dorosłych. Wszystkich, którzy chcieliby 
wyśpiewywać na chwałę Bogu i ku radości nas wszystkich, na te spotkania 
serdecznie zapraszam.  
  8. Przyjmowane są intencje na 2015 rok. Pamiętajmy nie tylko o naszych zmarłych 
ale również o intencjach żyjących, którzy potrzebują naszej modlitwy.  
W najbliższych miesiącach są wolne intencje w dni powszednie. 


