DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 stycznia 2022
1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu
Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się
wszystkim narodom. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego
Różańca. W intencji ewangelizacyjnej na miesiąc styczeń modlimy się, aby zniknęły
prześladowania i dyskryminacja na tle religijnym, a w parafialnej modlimy się w intencjach
misyjnych. Przez cały miesiąc styczeń wystawienie Najświętszego Sakramentu codziennie
pół godziny przed wieczorną mszą świętą o 17:30.
2. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana
świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać
pokłon Jezusowi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą
sprawowane według porządku niedzielnego. Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom
i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.
3. Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Spowiedź dla dzieci od godz.
15:30, msza święta o godz. 16:00. Dorosłych i młodzież zapraszamy do sakramentu
spowiedzi od godziny 17:00. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w przyszłą sobotę
8 stycznia. Dzisiaj dodatkowa Msza święta o godzinie 12:30.
4. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy
liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na cele
remontowe.
5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Śp. Maria
Kudła, Śp. Władysław Aksamit, Śp. Józefa Myszogląd
6. W tym tygodniu do wspólnych spotkań kolędowych w naszym kościele zapraszamy
mieszkańców ulicy Słomka:
3.01.2022 r. Poniedziałek
os.: Czarny Dział, Majdówka, Śmieszki, Mrózki
4.01.2022 r. Wtorek
os.: Bodziochy, Krystusy, Bieńki, Rataje, Wilczaki
7.01.2022 r. Piątek
os.: Jamrozy, Wonioły, Marszałki
8.01.2022 r. Sobota
os.: Aksamity, Machaje, Janasy, Łabuzy
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, radości
w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi
w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa.
KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ

