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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
2 niedziela w ciągu roku  

17 stycznia 2021 r. 
 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Henryk Leonowicz, l. 89; Genowefa Przewoźniak, l. 96; Roman Ostrowski, l. 74; 
Andrzej Jurkowski, l. 63; Eugenia Lipińska, l. 92; Cezary Sajkowski, l. 62;  
Zdzisław Skuza, l. 74; Heliodora Marczewska, l. 88; Andrzej Lis, l. 66  
– wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
Dzisiaj: 
 
1. Dzisiaj przeżywamy w Kościele katolickim 24. Dzień Judaizmu i modlimy się 
za wyznawców tej religii. 
 
W tygodniu: 
 
2. W tym roku nie ma wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”, dlatego jeszcze  
w poniedziałek i wtorek zapraszamy do katedry mieszkańców poszczególnych 
ulic na tzw. Msze św. „kolędowe” wg rozkładu, który znajdziemy w gablotach 
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej naszej parafii – mogą również 
przyjść ci, którzy przeoczyli swój termin, albo nie mogli być wcześniej. O godz. 
9.00 lub 18.00 (do wyboru) jest Msza św. z kazaniem, a po niej zapraszamy 
do wspólnego kolędowania. Ofiary składane tego dnia na tacę będą 
przeznaczone na potrzeby parafii. Prosimy, aby do kościoła przynieść  
w naczyniach wodę, którą kapłan pobłogosławi i którą po spotkaniu 
zabierzemy do naszych domów. Z kościoła będzie również można zabrać 
tekst modlitwy z prośbą o błogosławieństwo do odmówienia w domu. 
Prosimy, aby informację o Mszach „kolędowych” przekazać sąsiadom  
i znajomym.             Verte→ 



 
 
3. W poniedziałek 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia. 
 
4. We wtorek 19 stycznia zapraszamy do katedry na wspólną jutrznię o godz. 8.35. 
 
5. W środę 20 stycznia o godz. 9.00 zapraszamy na Mszę wotywną o św. Józefie. 
 
Niedziela 24 stycznia: 
 
6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali dzień solidarności z Chorwacją, 
którą w grudniu 2020 roku nawiedziło trzęsienie ziemi. Ofiary na ten cel 
będziemy mogli złożyć do puszek przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy św. 
 
7. Przyszła niedziela to – zgodnie z życzeniem papieża Franciszka – 2. Niedziela 
Biblijna. Tego dnia dokonamy uroczystej intronizacji Ewangeliarza na Mszy św. 
o godz. 10.00.  
 
8. W niedzielę 24 stycznia na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy gościli delegację 
górników z kopalni „Wujek” w Katowicach, którzy przyjadą aby uczcić kolejną 
rocznicę śmierci śp. Janka Stawisińskiego. Mszy świętej będzie przewodniczył  
bp Krzysztof Zadarko. 
  
Inne: 
 
9. Zapraszamy do udziału w tworzeniu scholi na Święte Triduum Paschalne. 
Pierwsza próba odbędzie się 28 stycznia (czwartek). Chętnych prosimy o 
kontakt z ks. Tomaszem. 
 
10. W prywatnych modlitwach pamiętajmy o naszym biskupie diecezjalnym 
Edwardzie Dajczaku i o wszystkich chorych – prośmy o łaskę zdrowia dla nich. 
 
11. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym 
przeczytamy ciekawy artykuł o etycznych aspektach szczepienia przeciwko 
COVID-19. Zachęcamy również do nabycia modlitewnika wydanego na 100-lecie 
urodzin św. Jana Pawła II. Koszt modlitewnika to 20 zł. 
 
 
 

Drogim parafianom i gościom życzymy dobrego 
przeżycia niedzieli oraz zdrowia na duszy i ciele. 

  


