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1. W czwartek 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas 

każdej Mszy Św. pobłogosławimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pra-

dawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery 

imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, 

że jak Mędrcy ze Wschodu, tak i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odna-

lezienia. Napis (C + M + B 2021) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił 

nasz dom: „Christus mansionem benedicat” i stanowi świadectwo naszej wiary wobec 

innych. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju. 

 

2. W bieżącym tygodniu przypada pierwszy piątek stycznia. W tym dniu zapra-

szamy na adorację Eucharystyczną do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 17.30.  

Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą w domach.  

 

3. W tym tygodniu odprawimy Msze Św. kolędowe: 

- w poniedziałek 03.01.2022 r. godz. 18.00  – O Boże błog. dla rodzin z ul. Brze-

skiej, ul. Komunalnej, ul. Franciszkańskiej, ul. Polnej (domy jednorodzinne) 

- we wtorek 04.01.2022 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z ul. Zielonej, ul. 

Parkowej 

 - w środę 05.01.2022 r. godz. 18.00  – O Boże błog. dla rodzin z ul. Żytniej, ul. 

Kwiatowej, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza 

- w czwartek 06.01.2022 r. godz. 18.00  – O Boże błog. dla rodzin z ul. Toruńskiej, 

ul. Chopina (domy jednorodzinne), ul. Chopina 4  

W piątek - 07.01.2022 r. godz. 18.00  – O Boże błog. dla rodzin z ul. Objezdnej 

(domy jednorodzinne), ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego 

- w sobotę 08.01.2022 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z ul. Chabrowej, ul. 

Łąkowej, ul. Kasprowicza, ul. Prusa, ul. Kruszwickiej, ul. Traugutta 



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

wych składają ofiary. W tym roku przeznaczymy je na kontynuację remontu ogro-

dzenia kościelnego. 

 

4. W grudniu 2021 r. wykonaliśmy odwodnienie północnej ściany naszego kościoła. 

Prace te w całości zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Poprzedziły je tygodniowe badania archeologiczne. W wyniku badań 

odsłonięto 5 murów - gotyckich fundamentów pod przypory z pierwszej fazy 

budowlanej kościoła. Wydzielono 20 pochówków w układzie anatomicznym. Pochówki 

są datowane od średniowiecza do czasów nowożytnych. Ponadto stwierdzono 

występowanie 5 dużych skupisk przemieszanych kości ludzkich. Szczątki kostne 

zostały przekazane do analizy antropologicznej która określi wiek, płeć stan zdrowia 

osób pochowanych przy północnej ścianie świątyni. Pozyskano liczne fragmenty 

naczyń ceramicznych z okresu funkcjonowania średniowiecznego klasztoru. Materiały 

zostaną poddane analizie i opracowaniu naukowemu. O wynikach tych badań 

poinformujemy w przyszłości. 

 

5. W sobotę 8 stycznia po Mszy Św. i różańcu w auli klasztornej odbędzie się 

spotkanie Kół Żywego Różańca oraz wymiana tajemnic różańcowych, będzie to 

także spotkanie noworoczne.  

 

6. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2022 rok, oraz dewocjonalia związane z 

Matką Boża Nieustającej Pomocy. 

 

7. W minionym tygodniu na remont ogrodzenia kościelnego została złożona 

ofiara bezimienna w wysokości 300 zł. Ofiarodawcy składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


