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Obchodzimy dziś niedzielę słowa Bożego. W nim chcemy szukać wskazówek dla życia, 

podejmowanych decyzji, wyboru właściwych dróg. Liturgia ukazuje nam Chrystusa jako Światło, 

które rozprasza nasze ciemności, daje nam dostęp do Boga. Także my, zasłuchani w słowo Boże i 

złączeni z Chrystusem, będziemy światłem dla świata i solą ziemi. Nie na podstawie własnej 

doskonałości czy mądrości, lecz dlatego że mamy pośród siebie, w Kościele Światłość prawdziwą i 

Mądrość Bożą. Cieszmy się obecnością Pana i słuchajmy Jego słowa, byśmy potrafili chodzić za Nim i 

być Jego świadkami. 

 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 

- we wtorek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i dK 

- w środę Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła, kończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o 

Jedność Chrześcijan, 

- w czwartek wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 

- w sobotę wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dK 

W sobotę na godz. 10:00 zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się włączyć w posługę 

Liturgicznej Służby Ołtarza przy naszym kościele klasztornym na spotkania do salki obok furty. 

Bardzo prosimy, aby rodzice i starsi, zachęcali i przyprowadzali swoje dzieci na służenie przy ołtarzu 

podczas Mszy świętej.  

W dzisiejszą niedzielę z okazji Dnia Babci i Dziadka Liturgiczna Służba Ołtarza z katedry 

wraz z rodzicami po każdej Mszy Świętej będą rozprowadzać okazjonalne ciasta i ciasteczka. 

Serdecznie zapraszamy do zakupu, aby wesprzeć LSO. Bóg zapłać. 

W przyszłą niedziele - 29 stycznia - na Mszy św. o godz. 12 ej. będzie śpiewać w naszym 

kościele Chór św. Franciszka oraz chór Ave verum z parafii św. Piotra i Pawła, po Mszy św. odbędzie 

się kolędowanie. Serdecznie zapraszamy! 

Na furcie klasztornej przyjmujemy intencje mszalne terminowe i bezterminowe, Msze św. 

gregoriańskie za zmarłych oraz do Dworu Niebieskiego w intencji żyjących.   

  

Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowania. 
A wszystkim gościom oraz sympatykom naszego kościoła i klasztoru 

życzymy otwartości na dar Bożego błogosławieństwa + 

POKÓJ I DOBRO  


