Ogłoszenia duszpasterskie na II NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU
17 stycznia 2021 roku.
W tym roku ze względu na pandemię kolędy nie będą mogły się odbyć w tradycyjny
sposób. Biorąc zalecenia Biskupa diecezjalnego i Wiernych od 12 I 2021 kolędy odbywać
się będą w następujący sposób. Każdego dnia o 18,30 , w soboty o 10,00 w niedzielę o 15,30
zapraszamy dany rejon kolędowy do kościoła, gdzie kapłani sprawować będą Msze Św. w
intencji danego rejonu kolędowego.
Prosimy o zabranie z sobą buteleczki wody, która w trakcie Mszy Św. będzie
poświęcona. Na koniec Mszy Św. udzielone zostanie błogosławieństwo kolędowe i
rozesłanie. Rodziny prosimy o podanie danych dotyczących zmian w rodzinie do kartoteki
parafialnej. ( kartki na stoliku przed chrzcielnicą lub na naszej stronie internetowej )
Dla każdej rodziny przekażemy pamiątkowy tekst z modlitwą, którą odmówimy
wracając do domu a gospodarz pokropi dom wodą święconą. Proszę również zadbać o
sąsiadów jeśli są schorowani lub w podeszłym wieku. W kościele wystawiony będzie koszyk
by można złożyć ofiarę kolędową jako dziękczynienie za roczną pracę kapłanów oraz ofiarę
na dalsze utrzymanie parafii ,spłatę zadłużeń i kredytu za elewację świątyni.
Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Szczegóły kolęd są dostępne na
stronie internetowej parafii oraz w ogłoszeniach w kościele . Rodzinom które nie mogą
przyjść w wyznaczony dzien zapraszamy w dogodnych terminach.
Wyrażamy serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy pragną wynagrodzić ministrantów
posługę przez złożenie ofiary do puszek z napisem „Ofiara na cele ministranckie”.
1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas,
abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim
świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego
modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej
synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by
powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się
nasz Mesjasz Pan.
2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem
„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład
modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji
nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności
w dzisiejszym świecie.

3. W celu pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji (w dniach 29.12.2020
oraz 6.01.2021), biskup diecezjalny Ryszard Kasyna ogłasza w diecezji
pelplińskiej niedzielę 24 stycznia br. „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia
należy podczas każdej Mszy Świętej dodać odpowiednie wezwanie do modlitwy
powszechnej oraz przeprowadzić przed kościołami zbiórkę do puszek. Zebrane
środki należy przesłać jak najszybciej na konto Caritas Diecezji Pelplińskiej 48
8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem „Chorwacja”.
4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień
Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i
okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji
Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6. Nowa prasa katolicka , " Pielgrzym "
7. Kolekta dzisiejsza na nasze W. S. Duchowne w Pelplinie. , za tydzień na ubezpieczenie
naszych świątyń. i zbiórka do puszek na Chorwację którą dotknęło trzęsienie ziemi.

