23 styczeń 2021 – III Niedziela zwykła – Rok C
Wprowadzenie: Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa, który na początku swojej publicznej
działalności przychodzi do synagogi w rodzinnym Nazarecie. Gdzie
czytając fragment z proroctwa Izajasza, Jezus ogłasza niejako program
swojej zbawczej misji w świecie. W sakramencie chrztu a zwłaszcza
bierzmowania my również zostaliśmy poprzez namaszczenie olejem
krzyżma posłani przez Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię nie
tylko słowem, ale swoim codziennym życiem.
Przeżywając Niedzielę Słowa Bożego módlmy się, byśmy swoją
wiarę wyznawali i głosili nie tylko ustami w niedziele po kazaniu, ale
nade wszystko swoim codziennym życiem, i to tam gdzie żyjemy,
pracujemy i spotykamy się z innymi.
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. Piętnaście minut przed Mszami modlitwa wstawiennicza Kościoła za
zmarłych z naszych rodzin, czyli wypominki roczne.
 Do wtorku przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. O ten dar jedności dla
wszystkich wyznawców Chrystusa modlimy się w ciągu tygodnia i w czasie nabożeństw.
 W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki Bożej, Patronki naszej parafii, a w piątek o godz. 17.00
nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy, bo te uświęcone tradycją
nabożeństwa są kanałami Bożej łaski dla nas, naszych rodzin i całej parafii.
 Podobnie jak w ubiegłym roku od najbliższej niedzieli rozpoczniemy przygotowanie do Święta Matki
Bożej Gromnicznej poprzez głoszone konferencje dotyczące życia małżeńskiego, rodzinnego i
wychowania dzieci.
 W zakrystii do 15 lutego można składać KARTY KOLĘDOWE do Kartoteki Parafialnej.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się
o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Janinie
Mirus; Krystynie Kudłacz; Stanisławie Strączek; Teresie i Karolinie
Rakowskiej; Marii Jędrzejczyk; Stanisławowi Dziedzic oraz ofiarę 120 zł
na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

