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Uroczystość Objawienia Pańskiego
W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę pierwszego objawienia się Jezusa ludziom
spoza narodu wybranego. Jako niemowlę Jezus przyciąga do siebie ludy i narody, które
kiedyś zgromadzi w swoim Kościele. Ich przedstawicielami są Mędrcy ze Wschodu, którzy w
znaku tajemniczej gwiazdy dostrzegli zapowiedź prawdziwej światłości oświecającej każdego
człowieka.
1. Dziś oraz w pozostałe niedziele stycznia nie będzie nieszporów o godz. 15.15, a Koronka
do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.oo będzie odmawiana indywidualnie, w ciszy.
Spowodowane to jest ogromem odwiedzających naszą ruchomą stajenkę.
2. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzi Odnowa w Duchu
Świętym.
3. Przypominamy dzieciom, że ze względu na trwającą kolędę w styczniu nie będzie
piątkowych Mszy św. szkolnych.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo
i w sobotę od godz. 16.oo. Ponadto spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą św.
Dzieci z klas 5. zapraszamy do spowiedzi w czwartek o godz. 16.3o.
5. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium w sobotę
o godz. 10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo o rozeznanie życiowego powołania
przez młodzież oraz za przygotowujących się do małżeństwa, kapłaństwa i życia
zakonnego. W kościele parafialnym o godz. 17.oo Msza św. w intencji uczestników
parafialnej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, a po niej spotkanie popielgrzymkowe
w Domu Parafialnym.
6. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
7. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres
Bożego Narodzenia. Prosimy o przyniesienie ze sobą do kościoła świec, aby odnowić
Przymierze chrzcielne.
8. Trwają odwiedziny kolędowe. Zachęcamy, aby – jeśli obowiązki zawodowe i szkolne na
to pozwolą – kolędę połączyć z udziałem we Mszy św. Rodziny, które nie przyjęły kolędy
w wyznaczonym czasie, mogą zapisać się na dodatkową kolędę w kancelarii parafialnej.
Dodatkowa kolęda jest przewidziana na niedzielę 27 stycznia.
9. Akcja Katolicka zaprasza chętnych parafian na Bal charytatywny pod patronatem
Św. Walentego, który odbędzie się 9 lutego w Restauracji Stylowa; koszt 210 zł od pary.
Szczegóły na plakatach w gablotkach.
10.Spotkanie opłatkowe wszystkich grup modlitewnych i stowarzyszeń naszej parafii
odbędzie się w sobotę 26 stycznia br. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.oo w sanktuarium
św. Walentego, a po niej spotkanie w kinoteatrze Jutrzenka. Bliższe szczegóły na plakatach
w gablotkach.

