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Każdy nosi w sobie jakieś osobiste, Boże powołanie. Każdy z nas jest powołany 
do wielkich spraw Bożych, o czym przypominają nam dziś czytania w Liturgii 
Słowa. Samuel uczy nas jak należy rozpoznawać głos tego powołania. Niech 

udział w owocach Eucharystii da nam wzrost wiary i pomoże nam słuchać i być 
posłusznymi natchnieniom Ducha Świętaego.  

1. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł 

powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, 

można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz 

Mesjasz Pan.. 

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej 

miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. 

3. Z woli papieża Franciszka przyszła III Niedziela Zwykła jest obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. 

4. Kuria Częstochowska informuję, że w niedzielę 24 stycznia 2021 r. należy we wszystkich kościołach 

przeprowadzić zbiórkę pieniężną dla poszkodowanych wskutek trzęsienia ziemi w Chorwacji, dlatego przy 

wyjściu z kościoła będzie możliwość złożenia dobrowolnych ofiar. 

5. Również w przyszłą niedzielę na godz. 15.45 zapraszamy młodzież męską i mężczyzn naszej parafii na film, 

o którym w ostatnią niedzielę mówił zaproszony gość P. Andrzej Lewek - międzynarodowy koordynator 

„Ruch Mężczyzn św. Józefa”.  

6. W związku z przygotowaniem dzieci do I Komunii św. ogłaszamy w parafii „koniec pandemii”.  W soboty 

23 i 30 stycznia o godz. 11.00 odbędą się w kościele zaległe katechezy parafialne dla dzieci, a w niedzielę  

31 stycznia, podczas Mszy o godz. 11.00, dzieci otrzymają zaległe „insygnia” komunijne. Rodziców 

odczuwających lęk i obawy związane ze spotkaniami informujemy, że nie są one obowiązkowe. Dzieci mogą 

spokojnie przystąpić do I Komunii św. za rok.  

7. Dzisiaj kończymy „Kolędę” w formie wspólnotowych Mszy św. za Parafian. Dziękujemy bardzo za Waszą 

obecność na tych Mszach, za wspólną modlitwę i błogosławieństwo oraz za złożone ofiary z racji kolędy. Od 

poniedziałku udamy się z kolędą do rodzin, które życzyły sobie kolędę na specjalne zaproszenie. W związku  

z tym od poniedziałku do środy włącznie nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Właśnie w tym czasie czyli od 

godz. 18.00 udamy się do rodzin na kolędę. W poniedziałek na ulicach, Strażackiej, Jasnogórskiej w Białej, 

we wtorek w Lgocie, Kopcu ul. Parkowa oraz w K. Kiedrzyńskiej ul. Częstochowska. 

8. Parafianom, Dobrodziejom i indywidualnym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na 

tacę inwestycyjną. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 1 400 PLN.  

9. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy  

o kochanych babciach i dziadkach. 

10. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy. 

 w środę 21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas 

prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. 

 w piątek 22 stycznia rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością św. Jana Bosko - Założyciela  

i Patrona naszego Zakonnego Zgromadzenia Salezjańskiego. 
 

 

 

Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo      - PROBOSZCZ 


