
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 12 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest,  a także gdzie
Bóg potwierdził,  że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w
liturgii  rozpoczyna  się  tzw.  okres  zwykły  –  w  ciągu  roku.  Jednak  w  naszej  tradycji
przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u
nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. 

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest
początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z
Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i
dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla
nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego
upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak
kochać bliźnich. 

3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar
dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie
Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. 

4.  W piątek,  17 stycznia,  obchodzimy Dzień Judaizmu.  Spróbujmy tego dnia szczególnie
sięgnąć po Pismo Święte,  aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od
Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

5. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o
Jedność Chrześcijan.  

Kolęda:  

13.01. /pon./ 14.00 P. Górscy i Kosowscy                      8.30 Mystkowo /II cz.
                     budynek szkolny, szkoła
                      do P. Dąbrowskich  
14.01./wtorek/ 15.00 ul. Glinojecka                              16.00 ul. Cicha

 15.01./środa/   8.30   Korzybie                                      15.30 ul. Sarbiewskiego, Mazowiecka,
                                                                                                       Grobickiego  

16.01./czwartek/ 15.00 ul. Wiejska /z obu stron od szkoły/

17.01./piątek/     8.30  Cieszkowo  Stare /z obu stron / 

18.01. /sobota/   8.30  Sokolniki  Stare                         8.30 Sokolniki II cz.
                                                                                                     od P. Wulf do Karwowskich   

20.01. /pon./   8.30 Lachówiec                                       8.30  Zbyszyno  Małe 
                      15.00 ul. Warszawska /od bloku SKR-u do P. Staciwów 
Dziękujemy  za  życzliwe  przyjmowanie  nas,  gościnność,  składane  ofiary  na  dokończenie
nowej plebanii i pomnik dla ś.p. Ks. Stanisława Welenca. Bóg zapłać!


