Ogłoszenia parafialne
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
1 stycznia 2022
Okres Narodzenia Pańskiego, który rozpoczęliśmy uroczystą Pasterką, będzie trwał do niedzieli
Chrztu Pańskiego, 9.01. Tradycja dekoracji świątecznych i śpiewu kolęd, pozostawia nas w tej
atmosferze do 2.02 – święta Ofiarowania Pańskiego.
W czwartek, 6.01, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. w naszym
kościele o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Dzieci serdecznie zapraszamy na Msze św. o godz. 12.00
i jednocześnie zachęcamy aby przebrały się za anioły, pasterzy, królewny i rycerzy. Na mszy św.
poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. Podczas każdej mszy św.
poświęcenie kadzidła i kredy, którą na drzwiach naszych domów wypisujemy pierwsze litery imion
Trzech Króli dodając aktualny rok – zgodnie ze starym zwyczajem zaznaczając w ten sposób, że i my
pragniemy przyjąć Chrystusa do naszych domów, naszego życia. Kadzidło i kredę po każdej mszy św.
można nabyć wychodząc z kościoła.
W tym tygodniu przeżywać będziemy: I piątek miesiąca - okazja do spowiedzi św. od godz.
16.00, a w najbliższą sobotę: o godz. 8.00 msza św. Wspólnoty Matek Żywego Różańca, a po jej
zakończeniu różaniec przed Najświętszym Sakramentem z modlitwą przebłagalną do Niepokalanego
Serca NMP.
Chorych, z posługą sakramentalną - odwiedzimy od godz. 7.30 - w najbliższy piątek, 7.01.
W sobotę, 8.01, o godz. 18.00, Msza św. w Intencji Małżeństw Starających się o
Potomstwo. Zapraszam do tej wyjątkowej modlitwy
Kolęda – Wizyta Duszpasterska: ks. Bp Krzysztof Włodarczyk kieruje do nas szczególne
zaproszenie: Okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. W
związku z aktualną sytuacją pandemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i
duszpasterzy, po konsultacji z kapłanami i lekarzami przekazuję, że w tym roku kolęda będzie
organizowana tak, jak w ubiegłym roku - nie wyklucza to możliwości pobłogosławienia domów i
rodzin, które wyrażą takie życzenie. Duszpasterzy zachęcam do modlitwy w intencji wiernych i
ofiarnej służby w naszych wspólnotach parafialnych - wiernych z kolei ks. Biskup zachęca do
uczestnictwa w Eucharystiach, sprawowanych w intencji rodzin z danego regionu parafii, podczas
których będzie udzielane błogosławieństwo związane tradycyjnie z kolędą.
Odpowiadając na słowa ks. Biskupa - kiedy w obecnym, szybko zmieniającym się naszym
społeczeństwie, odwiedziny duszpasterskie stały się dużo bardziej wymagające niż dawniej –
chciałbym Was, Kochani, zaprosić do spotkań kolędowych w podwójnej formie: odwiedzimy parafian
na ich wcześniejsze zgłoszenie. Drugą formą będą tzw. „kolędowe” msze św. w intencji rodzin z
danego regionu parafii. Indywidualne wizyty kolędowe i równolegle msze św. „kolędowe” rozpoczną
się od 10.01 i przeżywać je będziemy do 1.02.2022 roku.W najbliższą niedzielę podam plan naszych
spotkań, będzie również dostępny na stronie internetowej oraz na parafialnym fanpage’u na
Facebooku.
Wierzę, że w jakiejkolwiek wybranej przez Was formie, spotkamy się na wspólnej modlitwie za Was,
Wasze rodziny, bliskich i za całą naszą Parafialną Rodzinę.

Msze św. w styczniu, w dni powszednie, wcześniej zaplanowane na godz. 8.00, będą
odprawiane o godz. 18.00. Prosimy o zapoznanie się na bieżąco z kalendarzem intencji
mszalnych.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

