Ogłoszenia duszpasterskie na
Niedzielę CHRZTU PAŃSKIEGO
dnia 7 stycznia 2018 roku.
Wspominając dzisiaj Chrzest Jezusa myślimy i o naszym Chrzcie, który jest zapoczątkowaniem
i podstawą całego życia chrześcijańskiego. Módlmy się dzisiaj szczególnie za naszych rodziców,
rodziców chrzestnych, kapłana który nas ochrzcił. Czy znam datę swojego Chrztu świętego ,
miejscowość i parafię? Jaki jest moje chrześcijańskie życie ?
Na każdej Mszy św. święcimy sól i wodę , którą wierni przynieśli w buteleczkach.
Niech służy nam przez cały rok do błogosławieństw w domach rodzinnych,
które są Małymi Kościołami.
1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze
przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.
2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas
świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
3. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już dzisiaj zachęcamy do modlitwy w intencjach
ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej ziemi.

1. Dzisiejsza niedziela kończy czas Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się czas zwykły w ciągu
roku i kolor zielony szat liturgicznych. W naszej parafii pozostawimy jednak dekoracje,
żłobek i śpiewamy kolędy do 2 II.
2. Zapraszamy co niedzielę o 10,50 na Nabożeństwo przy żłobku, pamiętajmy o pamiątkowych
zdjęciach rodzinami przy żłóbku , lub przed ołtarzem po Mszy św. Śpiewajmy wspólnie
rodzinami kolędy w naszych domach.
3. „Bóg zapłać” Za miłe przyjęcie Małych Misjonarzy, Pani katechechetce Katarzynie
Kozłowskiej i Pani Oli Redzimskiej którzy nawiedzali rodziny . Za ofiary w Pruszczu i w
Gołuszycach złożone na dzieci w Libanie i Syrii.
Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i
fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym
sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do
wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać
drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak
kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy
stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe,
prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy
się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej
odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy,
wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach
naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego
wyjątkowego daru.

Trwają Wizyty Duszpasterskie - prosimy naszych katechetów o adnotacje w zeszytach ,
a rodziców o podpisanie i zapoznanie się z informacjami katechetów.
Prosimy o ile jest to możliwe o oświetlenie dojścia do domu .
O pojazd na kilka minut przed kolędą. ( odczytanie )
Prosimy rodziny, aby gdy kolęda przypada poza niedzielą uczestniczyły wspólnie we Mszy Świętej w dzień
powszedni –
- przybycia kapłana oczekujemy na wspólnej modlitwie rodzinnej, religijnych rozmowach i śpiewie kolęd;
telewizor pozostaje wyłączony
- jeżeli ktoś wraca później z pracy prosimy poinformować sąsiadów to wrócimy pod koniec kolędy. Obecnie
przed i po południu parafianie pracują lub studiują .

Przekazujemy wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne rocznice
najserdeczniejsze życzenia Łask Bożych , opieki Matki Bożej i Świętych Patronów.

