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Święto Chrztu Pańskiego
Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie,
poprzez który staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. Kończąc okres Bożego Narodzenia
dajmy w codziennym życiu świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

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.
2. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzą Grupy Różańcowe.
3. W czwartek zapraszamy na spotkanie kobiety, które chciałyby poznać duchowość ruchu

Focolare. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.oo w kościele parafialnym, a po niej spotkanie
w Domu Parafialnym.
4. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, w którym w szczególny sposób czcimy Boże

Miłosierdzie. O godz. 15.oo zapraszamy do kościoła parafialnego na nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego.
5. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium w sobotę

o godz. 10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo za oczekujących i pragnących potomstwa
z błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa. Po Mszy św. wieczornej (ok. godz.
17.45) w Domu Parafialnym katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
6. 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 6. zapraszamy do sakramentu pokuty w czwartek o godz. 16.3o.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. w intencji dzieci „rocznych”, które prosimy

zgłosić w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia.
8. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
9. Przypominamy, że ze względu na trwającą kolędę w styczniu nie będzie piątkowych Mszy

św. szkolnych.
10. 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.
11. 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.
12. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i duszpasterskich 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.
13. XV piesza parafialna pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie od 16 do 21 lipca.

14. Nauczycieli, także nauczycieli-emerytów, zapraszamy na bożonarodzeniowe spotkanie

w piątek 25 stycznia. Rozpoczęcie o godz. 17.3o w kościele św. Bartłomieja konferencją
pt.: „Duch Święty w szkole” (ks. Damian Bednarski). O godz. 18.oo ks. abp Wiktor Skworc
odprawi Mszę św. w intencji nauczycieli, a po niej spotkanie w kinoteatrze „Jutrzenka”.
Szczegóły na plakatach w gablotkach.

