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III NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku 
obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę 
Boga przez lekturę Pisma Świętego. 
  
2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
  
3.  W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień 
wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha. 
  
4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy 
zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani. 
  
5. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych. 
  
6. Bóg zapłać za ofiary z III niedz. na prace w naszych kościołach: Wolica 2240; Górka 950; 
Kościelniki 4170 zł., co dale 7360 zł. 
  
7. Bóg zapłać za sprzątanie naszych świątyń i za złożone ofiary. Czytajmy prasę religijną! 
  
8. Zapraszam serdeczni na Msze św. kolędowe dla rodzin u których nie byłem z blog. kolędowym 
oraz które odwiedziłem: w środę na godz. 17.00 w zabytkowym kościele rodziny z Górki i 
Węgrzynowic; na godz. 18.00 do Kościelnik /środa/ rodziny z Kościelnik i Cła oraz w 
czwartek na godz. 17.00 na Wolicę -  rodziny z Wolicy. 
  
W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup, patron dziennikarzy; 

- środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego 
Pawła Apostoła; 

- piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), kapłan i doktor Kościoła, filozof i 
teolog chrześcijański. 

Kolęda 
 

Poniedziałek 24.01.22 od godz. 8:30: od Cła prawa strona Brzeskiej do p. Nagięć 
 
Wtorek 25.01.22 od godz. 8:30: Ul. Nadwodna od wału, Brzeska, Drożyska do p. Postolskich 
  
 


