II Niedziela Bożego Narodzenia "C"

1.Przeżywamy piękny czas świąt Bożego Narodzenia. Zachęcam do podtrzymania tradycji
śpiewu kolęd w naszych domach.

2.W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana w tradycji Kościoła świętem
Trzech Króli. Msze św. w tym dniu będą odprawione jak w każdą niedzielę, tj. o godz. 8.00;
10.00 i 11.30.
Podczas każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd
błogosławieństwa kredy.

3.Zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw napiszemy
pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu:
Kacpr
a, Melchiora i Baltazara C + M + B
oraz bieżący rok
2021,
co tłumaczymy również jako prośbę
,
Christus Mansionem Benedicat
,
(Niech Chrystus mieszkanie błogosławi ).
Taki napis na drzwiach naszych domów i mieszkań jest świadectwem wyznawanej
wiary jako praktykujących chrześcijan.

4.Kolekta z uroczystości Trzech Króli przeznaczona jest na misje katolickie.
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5.W to święto dzieci zapraszam , jak w niedzielę, na spotkanie przy żłóbku o godz..
11.30.

6.W I piątek miesiąca zapraszam na Msza św. z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu i litanią do NSJ o godz. 9.00 w małym kościele.

7.Jak w każdy I piątek miesiąca zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w
małym kościele. Tym razem z racji kolęd adoracja rozpoczniemy zaraz po Mszy św. o godz.
9.30, a zakończymy koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
Na zakończenie adoracji od 14.30 okazja do spowiedzi św.

8.Zapraszam codziennie na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w małym kościele o godz.
15.00, która na żywo jest transmitowana przez Internet.

9.W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Chrztu Chrystusa. która kończy
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Choć nie będzie już żłóbka, ale kolędy będziemy
jeszcze śpiewać do 2 lutego – święta Ofiarowania Pana Jezusa.

10.Jest to zarazem 2 niedziela miesiąca, w którą zapraszam do wspólnej modlitwy w
intencji budowy kościoła oraz w intencji ofiarodawców i darczyńców. Kolekta będzie
przeznaczona na spłatę wykonanej posadzki granitowej w prezbiterium oraz na
zakupiony granitu na położenie posadzki już na cały kościół. W najbliższych dniach
płyty zostaną przywiezione do kościoła. Dnia 31 grudnia zeszłego roku parafia
wpłaciła 50 tys zł, aby jeszcze po starej cenie dokonać przedpłaty na materiał. Są to
pożyczone pieniądze, które trzeba w najbliższym czasie spłacić. Rozpoczyna się czas
odwiedzin duszpasterskich – kolędy. Jak do tej pory udawało się nam przeprowadzać
różne inwestycje. Proszę więc i tym razem każdą rodzinę, na miarę swoich możliwości,
o złożenie swojej „cegiełki” na posadzkę czy to podczas kolędy, czy w biurze lub na
konto parafialne. Za każdą złożoną cegiełkę już dzisiaj składam serdeczne „Bóg
zapłać”.
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11.Rozpoczynam dzisiaj w naszej parafii czas kolęd. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i
przyjęcia błogosławieństwa.
W czasie
kolęd od poniedziałku do piątku Msze św. będą rano o godz. 9.00
.
Nie będzie wieczornych Mszy św. o godz. 17.00
( z wyjątkiem soboty Mszy św. wigilijnej z niedzieli o godz. 17.00 wieczorem).

12.Osoby, które miały zamówione Msze św. od poniedziałku do piątku na godz. 17.00
będą zatem o godz. 9.00 lub po wcześniejszej rozmowie przeniesione na inny termin.

13.W najbliższą środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w łączności ze Mszą
św. będzie o godz. 12.00.

14.Za tydzień będziemy obchodzić niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny
okres Bożego Narodzenia. Choć nie będzie już żłóbka, ale kolędy możemy jeszcze śpiewać
do 2 lutego – święta Ofiarowania Pana Jezusa.

15.Solenizantom dzisiejszego dnia i całego najbliższego tygodnia składam życzenia
Bożego błogosławieństwa i opieki Niepokalanej.

16.Zapraszam do czytania pism katolickich takich jak „Pielgrzym”, czy „W rodzinie”,
które są wyłożone na stoliku pod chórem.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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