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1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia. Dekoracja bożonarodzeniowa
pozostanie jednak w naszej świątyni tradycyjnie do 2 lutego. Do tego dnia, zgodnie z polską tradycją,
będziemy nadal śpiewać kolędy.
2. Rozpoczynamy drugi tydzień wizyt duszpasterskich na zaproszenie, które potrwają do piątku.
Na razie kolęda odbywa się zgodnie z planem, który zamieszczony jest na stronie internetowej
i w gablotkach. Kolęda rozpoczyna się od godz. 1400. W przypadku zachorowań czy kwarantanny proszę
o uprzedzającą informację telefoniczną (601 318 114). Przypomnijmy sobie, że Parafianie mają naturalne
prawo zrezygnować z wcześniejszego zaproszenia na kolędę, jeśli czują się zagrożeni zarażeniem.
3. W sobotę /15 stycznia/ na godz. 1800 zapraszam do Kościoła na wspólną Mszę św. wszystkich Parafian,
którzy z różnych powodów w tym roku nie przyjęli kolędy. Proszę o przyniesienie ze sobą naczynia
na wodę święconą, a dary złożone na tacę przeznaczone zostaną na cele naszej parafii.
4. „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i zapraszam kolejne

Rodziny, aby zadbały o dalszą czystość Kaplicy.
5. „Zimowisko Rodzinne 2022” planujemy zorganizować w dniach od 13–19 lutego w Czorsztynie
w „Gościńcu pod smrekami”. Udało się załatwić drugi autokar, a więc pojawiły się wolne miejsca.
Można się zgłaszać i dokonać przedpłaty. Dokładniejsze dane podane są na kartkach wydruku.
6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta gospodarcza. Serdeczne „Bóg zapłać” za zrozumienie,
każdą modlitwę i cenną pomoc.
7. Wczoraj odbył się pogrzeb śp.+ Elżbiety Przyborowskiej, zam. Ostrowo, ul. Zabytkowa 58. Zmarła
przeżyła 71 lat.
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Ks. Andrzej Buja – proboszcz

