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1. Dziś druga niedziela zwykła – w ciągu roku. Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który objawia swoją
chwałę i moc dokonując cudu w Kanie Galilejskiej,
2. Dzisiaj Słowo Boże głosi Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, wieloletni
sekretarz św. Jana Pawła II., którego serdecznie witamy. Po Mszach świętych będzie zbierał ofiarę
na odbudowę spalonego kościoła we Lwowie.
3. Dziś o godz. 9.30 Msza św. w intencji małżeństw, które rocznicę swojego ślubu mają w styczniu.
Liturgię przygotowują rodziny z Domowego Kościoła.
4. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 zaśpiewa schola „FIOŁKI OJCA PIO” z parafii św. O. Pio z
Gdańska – Ujeściska, a nasza schola w tym samym czasie będzie śpiewać w parafii w Gdańsku –
Ujeścisku.
5. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu.
6. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych
nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych oraz podejmują wysiłek, aby
przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.
7. W piątek 21.01 będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22.01 – Dzień Dziadka. Niech będzie
to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość
Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość nieba.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o dar pokoju dla świata i naszej
Ojczyzny oraz o ustanie pandemii codziennie o g. 17.30.
9. Spotkanie z rodzicami dzieci kl. III – ich przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej
będzie w niedzielę 23 stycznia po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele.
10. Dziękujemy Róży MB Cierpliwie Słuchającej za przewodniczenie modlitwie różańcowej o godz.
17.00, w tym tygodniu modlitwę poprowadzi Róża MB z Góry Karmel, zelatorka – pani Z. Radzewicz.
11. Spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot działających w naszej parafii będzie w sobotę
29 stycznia o godz. 16.00 w kościele. Serdecznie zapraszamy.
12. Za tydzień kolekta inwestycyjna na potrzeby naszej parafii.
13. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

14. Kolęda w naszej parafii ze względu na pandemię odbywa się w następujący sposób:
- w domach i mieszkaniach odwiedzamy rodziny i osoby, które kapłana o to poproszą; /ksiądz idzie z
kolędą według wyznaczonego planu, ministrant puka do mieszkania i pyta czy rodzina księdza
zaprasza jeśli tak, to ksiądz wchodzi i odprawia kolędę/
- parafian z planu kolędy danego tygodnia, którzy wybrali spotkanie kolędowe w kościele zapraszamy
w niedzielę na Mszę św. o godz. 16.30. do kościoła.
- parafian z ul. Nadmorski Dwór i z ul. Hallera 223 i 225, którzy chcą przyjąć kolędę, prosimy aby
zgłosili to osobiście w biurze parafialnym, lub w zakrystii po Mszy św. albo telefonicznie pod nr tel.
/58/ 522 -16 -79
- Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godz. 16.30, a w sobotę o 11.00
Plan kolędy na najbliższe dni:
16 I - Niedziela
godz. 16.30 Msza św. kolędowa dla rodzin z planu
kolędy minionego tygodnia
17 I – Poniedziałek

godz. 16.30

ul. PCK 1, 2, 3, 4, 5;

18 I - Wtorek
4/6

godz. 16.30

ul. PCK 6, 8, 10; ul. Sternicza, i ul. E. Plater 2, 2a,

19 I - Środa

godz. 16.30

ul. E. Plater 7 – 53;

20 I - Czwartek
28 21 I - Piątek
22 I - Sobota

godz. 16.30 ul. E. Plater 22; ul. Korzeniowskiego 1, 5, 7, 8, 11, 12,
godz. 16.30 ul. Korzeniowskiego 0d 14 – do końca i ul. Orla
godz. 11.00

23 I – Niedziela
godz. 16.30
kolędy minionego tygodnia
24 I – Poniedziałek

godz. 16.30

ul. Gdańska /cała/
Msza św. kolędowa dla rodzin z planu

ul. Walecznych /cała/

Plan kolędy jest na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

W TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy,
modlitwie i pokucie;
- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun
ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;
- 21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, w jej wspomnienie papież błogosławi
baranki, z ich wełny będą utkane paliusze dla nowych metropolitów.
15. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane do skarbonek i na konto parafialne.
Numer Konta jest na naszej stronie internetowej.

16. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa oraz trwania w
bliskości z Chrystusem.
17. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby naszych parafian: śp. Ryszarda Polińskiego, l.65;
śp. Leszka Dąbek, l.67; śp. Marianny Maziarz, l.79 i śp. Józefa Kosakowskiego, l.80, w poniedziałek
odbył się pogrzeb śp. Ks. Rafała Saramy, l.53, polećmy ich Bożemu miłosierdziu: „Dobry Jezu…”.

