II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 2 stycznia 2022
WPROWADZENIE: W pierwszą Niedzielę Nowego Roku 2022,
gromadzimy się w naszej świątyni, aby oddać chwałę Bogu, którego
odwieczne Słowo stało się dla nas i naszego zbawienia Ciałem.
Mimo, że to Słowo Boga przyszło do swojej własności, jednak, jak
zauważa Św. Jan Apostoł, nie wszyscy Go przyjęli. Nasz Bóg jest
wielkim miłośnikiem wolności i nigdy na siłę nie wchodzi do
naszego życia. Tylko tym, którzy z otwartym sercem przyjmują Jego
Odwieczne Słowo, jak mówi Ewangelia, Jezus daje siłę i moc do
dobrego życia, oraz łaskę życia wiecznego po śmierci. Dlatego na
progu Nowego Roku zróbmy Jezusowi postanowienie, że nigdy
bez powodu i z lenistwa nie opuścimy niedzielnej Mszy Świętej.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30;

suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 15.00.

 Przyszła niedziela przeżywana będzie jako NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, która kończy okres
Bożego Narodzenia. Jednak na mocy zwyczaju i tradycji śpiew kolęd i dekoracje świąteczne w Kościele
zostają do 2 lutego, czyli Święta Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w Niedzielę Chrztu Pańskiego
tak jak dzisiaj, czyli 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o

godz. 15.00.
 6 stycznia tj. w najbliższy Czwartek - Uroczystość Objawienia Pańskiego – czyli ŚWIĘTO TRZECH
KRÓLI. Jest to Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego i Misyjny Dzień Dzieci. Na wszystkich Mszach
poświęcenie złota, kadzidła i kredy. Ofiary, które w tym dniu składamy na tacę, są przeznaczone są na
misje. Jest to święto obowiązkowe i w tym dniu mamy obowiązek w sumieniu uczestniczyć we Mszy
świętej. W Święto Trzech Króli Msze Święte tak jak w niedzielę czyli: 7.00;

8.15 Głobikówka;

9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 15.00.
 W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI NASI PARAFIALNI MĘDRCY przy wyjściu z kościoła będą rozdawać
zestawy z najlepszych kadzideł z basenu Morza Śródziemnego także mirry i poświęconą kredę.
Wszystko jest w zestawie, wystarczy tylko rozżarzyć węgielek i już można się delektować zapachem
kadzidła w całym domu. Poświęconą kredą można na drzwiach domu wypisać Iniciały Imion Mędrców
ze wschodu z cyfrą Nowego Roku. Nawiązuje to do skrótu łacińskiego błogosławieństwa: Christus
mentionem benedicat – czyli (Niech) Chrystus Błogosławi ten Dom, to Mieszkanie. Przy tej okazji można
złożyć ofiarę na misje do puszki.
 Nawiązując do tego co powiedziałem w kazaniu na zakończenie roku największym naszym wyzwaniem
w tym roku będzie ogrzewanie Kościoła. Otrzymałem już z gazowni pierwsze rachunki i to za 15 dni
ogrzewania. To jest wzrost do ubiegłego roku o 200 procent. W siedliskach 5560 zł i za Głobikówkę 1100
zł. Ja te rachunki opublikuje na stronie parafialnej. Obliczyłem, że średni koszt jednego dnia naszego
Kościoła to 360 zł. Nie mamy innej możliwości ogrzania Kościoła, a bez grzania nie jesteśmy w stanie w
zimie funkcjonować. Dlatego w przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na ogrzewanie Kościoła.
Tak jak powiedziałem w kazaniu na zakończenie roku bez solidarności wszystkich rodzin parafii tego
nie udźwigniemy.
 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Śp. + Maria Piekarczyk.
Polecajmy zmarłą parafiankę miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie
troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a
dziękuję Pani Danucie Rusiniak, Beacie Rachwał, Patrykowi
Rachwał, Pawłowi Czyż, Januszowi, Danielowi i Oliwie Sobczyk,
Lucynie i Marcinowi Jędrzejczyk, Bogusławie Solak oraz ofiarę
120 zł na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza
Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w
swojej opiece.

