
 
 

1. Wtorek św. Franciszka Salezego Biskupa Światowy Dzień Środków Przekazu 
2. Środa Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Zakończenie tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

W środę po Mszy Świętej wieczornej nowenna do Matki Bożej Anielskiej 
3. Prośby i podziękowania na nowennę składamy do puszki przy wyjściu lub w zakrystii. 
4. Czwartek świętych Tymoteusza i Tytusa Biskupów 
5. Sobota św. Tomasza z Akwinu 
6. Ze względu na trwającą kolędę spotkanie z Żywym Różańcem i Apostolatem Złota Róża w Poniedziałek 30 

stycznia o godz. 16.00 w sali św. Franciszka. 
7. Wychodząc możemy nabyć prasę katolicką tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. 
8. Trwa wizyta duszpasterska kolęda. Podobnie jak w minionych tygodniach prosimy rodziny mieszkające na 

wyznaczonej ulicy w danym dniu o zgłaszanie kolędy w zakrystii bazyliki lub kancelarii parafialnej. Ułatwia to nam 
księżom w czasie wizyty duszpasterskiej również z powodu braku starszych ministrantów. Pójdziemy również i do 
tych rodzin osób które wyrażą chęć  przyjęcia nas z wizytą duszpasterską. 

         Prosimy również o poinformowanie  sąsiadów że odbywa się wizyta duszpasterska, a kapłan przyjdzie z Bożym      
         błogosławieństwem w wyznaczonym terminie. Dziękujemy również tym osobą które powiadamiają sąsiadów a   
         często przekazują listy osób czekających na wizytę duszpasterską. 
        Woda święcona jest wystawiona w bazylice przy ołtarzu N Serca Pana Jezusa. 

9. Bóg zapłać za ofiary składane na prowadzone prace konserwatorskie w bazylice seniorom oraz za ofiary składane 
w czasie wizyty duszpasterskiej. 

         Zdemontowano część ambony do prac renowacyjnych. 
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej wspólnoty ; 

śp. Jerzy Gawlikowski, lat 71  
śp. Berta Strzelecka, lat 95  
śp. Jolanta Piaskowska, lat 75  
śp. Adam Wieczorek , lat 39  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…. 

11. Wszystkim Parafianom Pielgrzymom i Gościom życzymy wszelkich łask Bożych w tym nowym tygodniu. 
Solenizantom wśród których jest ks Tomasz i jubilatom życzymy dużo zdrowia wszelkiej pomyślności Bożego 
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na dalsze lata życia  Szczęść Boże. 

 


