
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

07  stycznia  2018 
NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO 

 
   1. Obchodzimy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył 
nadchodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata”. Te same słowa wypowiadamy i my podczas każdej Mszy św. tuż przed 
momentem przyjęcia komunii św. Może już przyzwyczailiśmy się do tych słów.  
A zawierają one w sobie głęboką prawdę. Wskazują na Jezusa, który oddał swoje 
życie za każdego z nas. 
   2. Dziś  z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
   3. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci ze szkoły podstawowej w Sadowej 
zaprezentują nam jasełka. Serdecznie zapraszam. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek podczas Mszy Świętej wieczornej modlitwą ogarniamy wszystkich 
wspierających prace przy naszej świątyni; 
- w piątek z racji na czas wizyt kolędowych nie będzie adoracji Najświętszego 
Sakramentu – powrócimy do tej praktyki po ich zakończeniu. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. W zakrystii można 
jeszcze nabywać nasz kalendarz parafialny na 2018r.  
   6. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie 
spotkania w minionym tygodniu i ofiary składane na prace przy naszej świątyni. 
Rozpoczynamy wizyty od godz. 16.00 i na czas jej trwania zwracam się z prośbą  
o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie widoczności numeru i działania 
dzwonka. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania i 
odprowadzenie księdza do sąsiadów. Rodziny, które jeszcze nie miału kolędy proszę 
o kontakt w zakrystii. Z racji wizyt kolędowych z wszelkimi sprawami 
kancelaryjnymi zapraszam do zakrystii po Mszy Świętej. W nadchodzącym 
tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy: 
8 I poniedziałek – Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka 
9 I wtorek – Koszałka Opałka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach 
10 I środa – Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wróżki 
11 I czwartek – Złotej Rybki, Krasnoludków, Kolejowa 
12 I piątek – Konopnickiej. 
Program tegorocznej wizyty jest wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej. 
Wspierał mnie będzie w posłudze kolędowej o. Zbigniew i o. Juan Carlos Araya  
z Argentyny ze zgromadzenia Ojców MB Pocieszenia z ul. Rolniczej. 
  7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa i radości w Nowym Roku i tygodniu. 


