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II NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
1. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam 
poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków. 
  
2. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. 
  
3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do 
jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa. 
  
4. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień 
Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków 
i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia 
wiecznego. 
  
5. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na ręce Rady Parafialnej. 
Dziękuję  także za sprzątanie naszych kościołów. Czytajmy prasę religijną. 
  
W tym tygodniu patronują nam: 
- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat. 
- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski; 
- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica. 
  

Porządek kolędy: 

Poniedziałek /17 stycznia/ od godz. 10.00 - od p. Hankusa, ul. Podbiałowa, Hektary i S. 
Calińskiego, w str. Wróżenic. 

Wtorek/ 18 stycznia/ od godz. 10.00 – ul. Igołomska od p. Sajak w str. Cła, ul. Wiewiórcza i z 
powrotem ul. Igołomska do p. Hańkowskich. 

Czwartek /20 stycznia/ od godz. 8.30 -  lewa str. Ul. Brzeskiej, od p. Wach, ul. Szlifierska do 
p. Lorek. 

Piątek / 21 stycznia/ od godz. 8.30 - ul. Kontryma, ciąg dalszy ul. Brzeskiej /lewa 
strona/,  Betonowa, Wiązowa, do p. Romiszewskiej. 

Sobota /22 stycznia/ od godz. 8.30 - ul. Biwakowa i Plażowa oraz ul. Drożyska od p. Kania, 
lewą str. w str. Przylasku i z powrotem. 

Poniedziałek /24 stycznia/ od godz. 8.30 - od Cła, prawa str. Ul. Brzeskiej do p. Nagięć. 
 
Wtorek /25 stycznia/ od godz. 8.30 - ul. Nadwodna/od wału/, Brzeska i Drożyska, do p. 
Postolskich. 

 


