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1. Kościół w tym tygodniu obchodzi: 
 we wtorek - wspomnienie św. Antoniego, opata 
 w czwartek - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; 
 w sobotę -  wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 
 od 18 do 25.01. będziemy obchodzili Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. W tym roku pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie 
sprawiedliwości”. (por. IŻ 1, 17). W naszych modlitwach prośmy o 
jedność wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa.  

2. Spotkanie biblijne z Ks. Ryszardem Kempiakiem, jutro w poniedziałek, po Mszy św. wieczornej ok. 
godz. 18.30 w sali teatralnej. Zapraszamy do udziału w katechezie dla dorosłych.  

3. Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Msza św.  w środę o godz. 18.00. Modlić 
będziemy się  w intencji budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.  

4. W najbliższy czwartek przypada 19 dzień miesiąca. W naszej parafii wspominamy św. Józefa Oblubieńca 
NMP, Opiekuna Świętej Rodziny, Patrona Kościoła Powszechnego, Patrona Diecezji Legnickiej, Patrona 
pracujących. Nabożeństwo ku czci św. Józefa po Mszy św. wieczornej. 

5. Salezjański Kociołek Kultury – 93 spotkanie organizowane przez Wspólnotę: „Wiara i Rozum” odbędzie 
się w piątek 20.02.br. o godz. 18.30 w sali teatralnej. Gościem spotkania będzie dr Przemysław Gąsiorek 
– psycholog, pedagog, psychoterapeuta pomagający małżeństwom i rodzinom z dziećmi – wygłosi 
prelekcję pt.: „Tajemnica człowieka, czyli o ciele duchowym i duchu wcielonym” Zapraszamy do 
uczestnictwa w tym spotkaniu.  

6. Przed nami Uroczystość św. Jana Bosko i doroczny odpust parafialny. Przygotowywać się będziemy do 
niego poprzez nowennę do Ojca i Nauczyciela Młodzieży, założyciela Rodziny Salezjańskiej, którą 
rozpoczniemy w niedzielę 22.01. na Mszy św. o godz. 18.00.  

7. W związku z rozpoczęciem nowenny przed uroczystością odpustową w naszej parafii będziemy 
przeżywać niedzielę z salezjańską książką. Ks. Wojciech Kułak z Warszawskiej Inspektorii Salezjanów 
Dyrektor Wydawnictwa Salezjańskiego zaprezentuje książki m. in. będące  pomocą  w religijnym 
wychowaniu dzieci i młodzieży, kształtowania osobowości młodego człowieka, o modlitwie i świętych 
salezjańskich, a wśród nich książki dla dzieci o św. Janie Bosko i bł. Laurze Vicuni, których autorem jest 
posługujący w naszej parafii Ks. Adam Cieślak. 

8. Przyszła niedziela to także ustanowiona przez Papieża Franciszka „Niedziela Słowa Bożego” poświęcona 
celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Zachęcamy do udziału w comiesięcznych spotkaniach 
biblijnych prowadzonych przez Ks. Kempiaka oraz do korzystania z propozycji wprowadzania w 
codzienne życie osobiste, rodzinne, zawodowe, społeczne „Słowa Bożego dla Ciebie” umieszczonego 
obok kaplicy miłosierdzia Bożego. Zachęcamy również do intronizacji Słowa Bożego  w rodzinach. 
Propozycje nabożeństwa w domach rodzinnych zostaną zaproponowane w niedzielę.  

9. Kontynuujemy wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Tradycyjnie, jak przed pandemią odwiedzamy mieszkańców 
naszej parafii i spotykamy się z całymi rodzinami w Ich domach i mieszkaniach. Wyrażamy wdzięczność za 
przyjmowanie nas,  Waszych duszpasterzy, z szacunkiem i życzliwością, dziękujemy za przygotowanie mieszkań 
do wspólnego spotkania i modlitwy. Dziękujemy za dawane świadectwo wiary, przynależności do Kościoła 
Chrystusowego i wspólnoty parafialnej oraz dzielenie się z nami wszystkimi sprawami, którymi, Drodzy 
Parafianie, żyjecie na co dzień. Pragniemy być z Wami w przeżywaniu radości, smutków, boleści, różnych 
doświadczeń życiowych, choroby, starości, samotności. To doświadczenie daje nam Kochani możliwość 
towarzyszenia Wam naszymi modlitwami i  przychodzenia, w miarę potrzeby ze wszelką pomocą. Cenimy sobie 
bardzo zaufanie, jakim nas duszpasterzy darzycie. Dziękujemy za składane przy okazji kolędy ofiary na potrzeby 
Kościoła, parafii i prowadzonych dzieł. Rozkład kolędy na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:… 
Zamieszczony on jest również na  tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.  

10. Na rozpoczęty tydzień, dziękując za wierność codziennej modlitwie,  świadectwo wiary w codziennym 
życiu oraz składane na potrzeby kościoła i parafii ofiary, szczególnie te składane przy okazji kolędy - 
Wszystkim: Parafianom, Gościom, Sympatykom Dzieła Salezjańskiego, życzymy Bożego 
błogosławieństwa Bożego, zdrowia i opieki Wspomożycielki Księdza Bosko. 
 

11. W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej do Domu Ojca odeszli: Stanisław Kałużny, Zuzanna 
Iwanowska, Grzegorz Grabski, Bogdan Kotwin. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie / a światłość wiekuista niechaj Im świeci / niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym / Amen.                                                                                             
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