Uroczystość
Chrztu pańskiego
13 STYCZNIA 2019 ROKU
1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo:
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął
sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze
przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.
2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia.
Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd
przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
3. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w
Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o
gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode
pokolenie uczniów Chrystusa. Włączmy się duchowo w to niecodzienne wydarzenie.
4. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za
swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez
osobistą modlitwę.
5. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już dzisiaj
zachęcam do modlitwy w intencjach ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój
rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej ziemi.
6. Na terenie naszej parafii kontynuuję wizytę duszpasterską zwaną kolędą. W
bieżącym tygodniu odwiedzę rodziny:

Niedziela – 13.01

Mąkowarsko – ul. Ogrodowa – (p. Jończyńscy –
p. Fudała) – 14:00

Poniedziałek – 14.01

Mąkowarsko – ul. Tucholska – numery
nieparzyste (p. Tkaczyk – p. Nowakowscy) –
10:00

Wtorek – 15.01

Mąkowarsko – ul. Jeziorna i Spokojna (p.
Polachowscy – p. Zabłoccy) – 10:00

Środa – 16.01

Czwartek – 17.01

Mąkowarsko – ul. Ks. Tyrakowskiego
Frydrych – p. Lewandowscy) – 10:00

Lucim – Kadzionka – (od p. Runka –
Stryczek) – 10:00

(p.

p.

Piątek – 18.01

Lucim – Bloki – 10:00

Sobota – 19.01

Dziedno – Dziedno – Wieś – (p. Dammer – p.
Pankau) – 10:00

Niedziela – 20.01

Szmytowo – Łakomowo – (p. Procyk – p.
Glazik) – 13:00

Poniedziałek – 21.01

Dziedno – Wybudowanie – 10:00

7. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny oraz
wszelkie rocznice i jubileusze składam serdeczne życzenia: zdrowia, wielu łask
Bożych, oraz wszelkiej pomyślności.

