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10 STYCZNIA 2021
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Chrzest święty jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia
w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca.
Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy są pod władzą diabła.
Dzisiejsze święto kończy radosny okres Bożego Narodzenia, od jutra w liturgii
rozpoczyna się okres zwykły ale w naszej tradycji radość z przyjścia Pana trwa
nadal i zarówno ozdoby świąteczne jak i śpiew kolęd pozostaje z nami aż do
2 lutego.
2. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich wiernych
troszczących się o naszą świątynię.
3. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. Rozpoczęliśmy spotkania duszpasterskie – kolędę. Zgodnie z zapowiedzią
serdecznie zapraszam wszystkie Rodziny z wyznaczonej ulicy na godz. 19.00 na
spotkanie kolędowe do kościoła – w intencji tych Rodzin odprawiona zostanie
Msza Święta jako dziękczynienie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo. Istnieje również możliwość indywidualnego spotkania
kolędowego po osobistym zgłoszeniu w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu
zapraszam na spotkanie kolędowe Rodziny zamieszkałe przy ulicach:
11 I poniedziałek – ul. Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach
12 I wtorek – ul. Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka
13 I środa – ul. Kownackiej, Dobrej Wróżki
14 I czwartek – ul. Złotej Rybki, Krasnoludków, Baśniowa
15 I piątek – ul. Turystyczna
5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
nabyć nasz kalendarz parafialny i zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji
Wojtusia.
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze
materialnym – za ofiary składane na konto. Pamiętajmy w codziennych
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

