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                                       ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

  
1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie 
grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna 
publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 
  
2. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest 
Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy 
złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem 
wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, 
przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha 
Świętego. 
  
3. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można 
śpiewać do 2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej. 
  
4. W przyszłą III-ą niedz. miesiąca Rada Parafialna będzie przyjmowała ofiary na 
prace w naszych kościołach. 
  
5. Dziękujemy za sprzątanie naszych świątyń. Czytajmy prasę religijną. 
  
6. W tym tygodniu będziemy kontynuowali wizytę kolędową 
  
Poniedziałek / 10 stycznia/ od godz. 10.00 - ul. Kościelnicka od p. Ruśniak, ul. 
Płoszczyny, dalej w str. ul. Stopki, następnie ul. Stopki od p. Kopeć lewą str. i z 
powrotem do lustra/ p. Katarzyny Łobody/ 
  

Wtorek /11 stycznia/ od godz. 10.00 -  ul. Stopki cd. Od lustra w str. parku 

  
Środa /12 stycznia/ od godz. 8.30 - od p. Moksa/ul. Dybowskiego/, ul. Kuśnierska od 
p. Budzeń, dalej w str. szkoły, ul. S. Calińskiego/ p. Mazur i p. Ziomek/ , i z powrotem 
ul. Kuśnierska w str. p. Nowak. 
  
Piątek /14 stycznia/ od godz. 8.30 - ul. Calińskiego od p. Król w str. Górki, dolna 
część ul. Kuśnierskiej, dalej ul. Calińskiego do p. Kapusta. 
  
Sobota /15 stycznia/ od godz. 8.30 - ul. Ostafina do p. Kaczor, ul. Barwna i dalszy 
ciąg ul. Ostafina. 

Poniedziałek /17 stycznia/ od godz. 10.00 - od p. Hankusa, ul. Podbiałowa, Hektary i 

S. Calińskiego, w str. Wróżenic. 

 


