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1. W poniedziałek rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan, 

który zakończy się 25 stycznia świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Tegoroczne 

hasło tygodnia ekumenicznego brzmi: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie ob-

fity owoc”. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.  

 

2. 8 grudnia Papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem 

Kościoła powszechnego, ogłosił Rok Świętego Józefa, który potrwa przez 12 miesięcy. 

Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek mo-

dlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, 

szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także 

w Święto św. Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień 

szczególnie poświęcony św. Józefowi. Z tego względu w naszej świątyni we wtorek 

19 stycznia po Mszy Św. wieczornej zostanie odprawione nabożeństwo ku czci św. 

Józefa.  

 

3. Przyszła niedziela z polecenia papieża Franciszka będzie obchodzona jako Nie-

dziela Słowa Bożego. Zachęcamy do sięgania po Boże Słowo zawarte na kartach Pi-

sma Świętego. 

 

4. W tym tygodniu odprawimy Msze Św. kolędowe: 

- w poniedziałek 18. 01. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z ul. Marii 

Dąbrowskiej bl. 5 

 - w środę 20. 01. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z bl. 28/6 i 28/15 

przy ul. Objezdnej 

- w piątek 22. 01. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z bl. 28/14 i 32 

przy ul. Objezdnej 



Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy podczas mszy św. kolędo-

wych składają ofiary. W tym roku przeznaczymy je na wykonanie iluminacji ze-

wnętrznej naszego kościoła.  

 

5. W przyszłą niedzielę 24 stycznia będziemy przeżywać „Dzień solidarności z Chor-

wacją”, którą 29 grudnia 2020 roku nawiedziło największe od 140 lat trzęsienie 

ziemi. Podczas każdej Mszy św. będziemy modlili się za poszkodowanych, a przed 

kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc poszkodowa-

nym.  

 

6. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Marianna Nogal lat 90, Helena 

Jałoszyńska lat 85 oraz Mieczysław Czaplewski lat 73.  

Wieczny odpoczynek…  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


