Ogłoszenia duszpasterskie
na Niedzielę CHRZTU PAŃSKIEGO
dnia 13 stycznia 2019 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. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan
Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego
Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do
naszych serc.
2. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające
się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu
łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych
darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.
3. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów,
„aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy "Pielgrzym" misyjne i inne.
5. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego
błogosławieństwa i opieki świętych patronów.
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.
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.
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. Prosimy kto może o ofiarę na remont organów- Jeżeli ktoś wraca później z pracy prosimy
poinformować sąsiadów to wrócimy pod koniec kolędy. Obecnie przed i po południu parafianie pracują
lub studiują.
Zelatorów Róż Różańcowych prosimy o odebranie intencji Apostolstwa Modlitwy na 2019 rok w biurze
parafialnym.

