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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 
Niedziela Chrztu Pańskiego 08 – 01 – 2023 r. 

 
1. Dzisiejszej niedzieli Kościół obchodzi święto Chrztu Pańskiego. Niech to będzie dla 
nas okazją do przypomnienia sobie prawd wiary związanych  
z przyjęciem sakramentu chrztu św. Przez chrzest zostaliśmy włączenie do wspólnoty 
Kościoła, jesteśmy za jej tworzenie wraz z innymi współodpowiedzialni. Obowiązki 
rodzica chrzestnego jako świadka wiary mogą przyjąć wyłącznie katolicy praktykujący, 
przystępujący do sakramentów świętych i odznaczający się gorliwością w życiu 
religijnym. Pomyślmy o tym gdy wybieramy chrzestnych oraz gdy jesteśmy 
poproszeni, by nimi zostać.  Niedziela Chrztu Pańskiego kończy również okres Bożego 
Narodzenia w liturgii Kościoła.  
 

2. Nieszpory kolędowe dzisiaj o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnego kolędowania i 
uwielbiania Boga śpiewem. 
 

3. Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  w środę o godz. 18.00. Modlić będziemy się w intencji dzieci, 
młodzieży i młodych małżeństw.  
 

4. W minionym tygodniu rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Tradycyjnie, jak przed pandemią 
odwiedzamy mieszkańców naszej parafii i spotykamy się z całymi rodzinami w Ich domach i mieszkaniach. Wyrażamy 
wdzięczność za przyjmowanie nas,  Waszych duszpasterzy, z szacunkiem i życzliwością, dziękujemy za przygotowanie 
mieszkań do wspólnego spotkania i modlitwy. Dziękujemy za dawane świadectwo wiary, przynależności do Kościoła 
Chrystusowego i wspólnoty parafialnej oraz dzielenie się z nami wszystkimi sprawami, którymi, Drodzy Parafianie, 
żyjecie na co dzień. Pragniemy być z Wami w przeżywaniu radości, smutków, boleści, różnych doświadczeń 
życiowych, choroby, starości, samotności. To doświadczenie daje nam Kochani możliwość towarzyszenia Wam 
naszymi modlitwami i  przychodzenia, w miarę potrzeby ze wszelką pomocą. Cenimy sobie bardzo zaufanie, jakim nas 
duszpasterzy darzycie. Dziękujemy za składane przy okazji kolędy ofiary na potrzeby Kościoła, parafii i prowadzonych 
dzieł. Rozkład kolędy na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:… Zamieszczony on jest również na  tablicy 
ogłoszeń i stronie internetowej parafii.  
 

5. W przyszłą niedzielę  na każdej Mszy św. katechezę biblijną wygłosi Ks. Ryszard Kempiak. W poniedziałek 
16.01.br. po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30 spotkanie biblijne w sali teatralnej. Zapraszamy do udziału w tej 
formie katechezy dla dorosłych. 
 

6. W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 w budynku Centrum Formacji Rodziny spotkanie Bożonarodzeniowe dla 
wszystkich należących w naszej parafii do Żywego Różańca. 
 

7. W dniach od 13 do 17 lutego br. w naszym Oratorium odbędą się półkolonie: „ZIMOWY ŚWIAT DZIECKA”. 
Zapraszamy uczniów klas I-V szkoły podstawowej w godzinach od 10.00 do 14.00. W planie wiele atrakcji, zajęcia 
warsztatowe, posiłek, wycieczki. Koszt 200,00 zł. Zapisy u Ks. Macieja. 
 

8. Na rozpoczęty tydzień, Wam – Drodzy Parafianie, Goście, Przyjaciele Dzieła Salezjańskiego, dziękując za składane 
na potrzeby kościoła i parafii ofiary, życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Wspomożycielki Wiernych, Madonny 
Księdza Bosko.  
 

9. W minionym tygodniu z naszej rodziny parafialnej do Domu Ojca odeszła: Aniela Borowiec.  Polećmy Ją 
Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie / a światłość wiekuista niechaj Jej świeci/ niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym / Amen.  
 
                                                                                                    Ks. Stanisław Gorczakowski SDB - proboszcz 
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