
02.01.2022 r. – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 

 

1. Jutro na godz. 17.00 zapraszam parafian z numerów 101 – 118 na Mszę świętą i kolędę. 

2. We wtorek na godz. 17.00 zapraszam parafian z numerów 119 – 143 na Mszę świętą                   

i kolędę. 

3. W środę na godz. 17.00 zapraszam parafian z numerów 144 –167 na Mszę świętą i kolędę. 

4. We czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego  – Trzech Króli. W dniu swego narodzenia 

w Betlejem, Jezus objawił się narodowi wybranemu. W tę uroczystość objawia się narodom 

pogańskim w osobach Mędrców ze Wschodu. Msze święte o godz. 8.00; 10.00 i 12.00. 

Poświęcenie kadzidła i kredy. Kredą oznaczamy drzwi naszych mieszkań K+M+B 2022             

na znak naszej przynależności do Chrystusa. Dym kadzidła unoszący się w domu oznacza 

naszą modlitwę. Po Mszy świętej o godz. 10.00 wspólne kolędowanie przy żłóbku. 

Zapraszam dzieci. Na każdej Mszy świętej poświęcenie kadzidła i kredy. Jest to dzień 

modlitw w intencji misji i misjonarzy. Taca na misje. Pierwszy czwartek miesiąca – modlić 

się będziemy o nowe powołania i za powołanych. 

5. Orszak Trzech Króli jako ważne wydarzenie ewangelizacyjne na trwale wpisał się w 

tradycję wielu parafii naszej diecezji. Zachęcamy, aby tegoroczny Orszak miał także wymiar 

charytatywny. Mianowicie przemarsz można połączyć ze zbiórką darów materialnych takich 

jak: - Chemia gospodarcza (proszki i płyny do prania, płyny do mycia i czyszczenia itp). - 

Chemia osobista (dziecięce i młodzieżowe) żele pod prysznic, szampony, pasta do zębów. - 

Tekstylia: ręczniki. Dary zebrane podczas zbiórki trafią do podopiecznych Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” i „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim. Do 

przyszłej niedzieli można przynosić te dary do kościoła. 

6. Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo po Mszy świętej wieczorowej. 

7. Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego. Koniec okresu Narodzenia Pańskiego. 

8. Dziękuję za posprzątanie świątyni i przygotowanie na Nowy Rok. 

9. Kancelaria parafialna czynna po Mszy świętej. 

10. Pamiętajmy – dbajmy o siebie i innych. 

11. Zachęcam bardzo do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

 

Pozostałe ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

 

 

 


