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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

 
    1. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Jezus Chrystus 
przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi. Boża miłość, którą pokazuje 
światu, nie jest ograniczona do jednego narodu czy kontynentu. Aby z niej 
zaczerpnąć, wystarczy, tak jak Mędrcy ze Wschodu, zauważyć zewnętrzne znaki 
dawane przez Boga i dać Mu się poprowadzić przez życie. W całej pełni 
odczujemy wtedy troskę Boga o nas. Miejmy więc tyle odwagi, aby wraz  
z Mędrcami złożyć Bogu u stóp ołtarza dar w postaci całego swojego życia. 
    2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta poranna w intencjach wypominkowych; 
- we wtorek o godz. 18.00 w kościele spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 
z kl. III gimnazjum; 
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca a po niej w domu parafialnym spotkanie opłatkowe. 
    4. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii. W związku z nią Msza Święta 
od poniedziałku do piątku będzie odprawiana o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 
18.00. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę  
o stosowne zabezpieczenie czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka 
na znak oczekiwania na spotkanie kolędowe. Jeśli są nowe rodziny proszę  
o kontakt w celu umówienia się na wizytę duszpasterską.  
Plan spotkań kolędowych: 
Poniedziałek  7 I – ul. Konopnickiej 15 - 48  
Wtorek 8 I – ul. Akinsa i Mickiewicza 
Środa 9 I - ul. Norwida i Słowackiego 
Czwartek 10 I – ul. Sawickiej i Wierzbowa 
Piątek  11 I – ul. Pogodna.  
Serdeczne Bóg zapłać za miłe spotkania i ofiary składane na budowę kościoła. 
    5. Powstający punkt przedszkolny „Bajkowe Elfy” zaprasza na dni otwarte  
dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30, 12 I w godz. 11.00 – 14.00 i w niedzielę 13 I  
po Mszy Świętej dziecięcej. Od dziś można pobierać karty zgłoszeń dzieci do 
przedszkola. 
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej,  którą można nabyć w zakrystii. 
Można również nabywać kalendarze parafialne. Przyjmowane są intencje 
mszalne na 2013 rok.  
    7. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


