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1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników,
aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność,
głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
2. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy
był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Jezusem
Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za
naszych rodziców i rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni,
abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.
3. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można
śpiewać do 2 lutego na przygotowanie darów i zakończenie.
4. W tym tygodniu będziemy kontynuowali wizytę duszpasterską. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy nas przyjęli za serdeczność, wspólną modlitwę, wszystkie rozmowy i cenne
sugestie. Porządek wizyty na najbliższy tydzień jest następujący:
- poniedziałek (10 I)
- - od godz. 14.00: Rajgrodzka (od kaplicy do Kwaśnej)
- - od godz. 15.30: Jabłoniowa
- wtorek (11 I)
- - od godz. 14.00: Glinki, Ostra, Prosta, Kamienna, Zakole, Gołębia, Wiewiórcza, Łączna,
Krzywa, domy przy Raczkowskiej
- - od godz. 14.30: Dąbrowskiego
- środa (12 I)
- - od godz. 14.00: Rajgrodzka (od szosy Raczkowskiej do Al. Jana Pawła II), Kwarcowa,
Kamienna, Łamana, Zakole, Krzywa, Piaskowa
- - od godz. 14.00: Czereśniowa
- czwartek (13 I)
- - od godz. 14.00: Zygmuntowska
- - od godz. 15.00: Agrestowa
-

piątek (14 I)
- od godz. 14.00: Plater
- od godz. 14.00: Słoneczna
- od godz. 14.00: Dąbrowskiej

- sobota (15 I)
- - od godz. 9.00: Rajgrodzka (od Janówki do szosy Raczkowskiej), domki za wiaduktami,
dawne Wójtowskie Włóki i Mazurki
- - od godz. 9.00: Osiedla Ślepsk: Pensjonatowa, Sitowia, Lasanek, Willowa, Kalmusowa,
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Plażowa, Ślepsk, Ciepła, Tatarakowa, Letnia
- W kolejny poniedziałek (17 I): Nowomiejska, Zakątek i Cicha

- Wszystkim parafianom i gościom, solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości Bożych łask, wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz odwagi św. Jana Chrzciciela i
polecamy wstawiennictwu św. Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele, wspomagaj
nas w walce...
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