PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

SKOTNIKI 15, 26-337 SKOTNIKI

niedziela, 03.01.2021

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Ogłoszenia na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim
1. W środę przypada Uroczystość Trzech Króli. Msze św. jak w niedzielę. Uroczystość Objawienia Pańskiego będziemy przeżywać pod hasłem:
Eucharystia objawieniem mi?o?ci. Po Mszy zbiórka do puszki z przeznaczeniem na misje.
2. W środę przed Mszą św. o 12.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrztu Pańskiego. “Wtedy, tu wszystko się zaczęło”. Chrzest św. to początek publicznej działalności
Chrystusa, a w naszym życiu początek drogi do zbawienia, życia jako Dziecka Bożego.
4. Intencje Mszalne:
5. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
Poniedziałek - Faliszew
Wtorek - Wacławów
Czwartek - Skotniki _od Rynku wzdłuż głównej drogi do Ojrzenii /do Pana kościelnego/,
Piątek - Skotniki /od Stanisława Stańczyka do Mariusza Brzozowskiego/, a po południu Skotniki Rynek
sobota - Siedliska i Józefów Nowy
niedziela - Skotniki - domy nad Pilicą.
6. Proszę, aby na czas Kolędy przygotować na stole KRZYZ, zapaloną świecę, Pismo św, wodę św., zeszyty dzieci do katechezy. Proszę też o
przestrzeganie zasad wyznaczonych przez Sanepid na czas epidemii. Jednocześnie bardzo dziękuję za serdeczne przyjmowanie po kolędzie, składane
ofiary. Bardzo dziękuję! Każdego dnia na Mszy wieczorowej modlimy się za rodziny, które odwiedziłem w czasie wizyty duszpasterskiej. Zapraszam na
tę Mszę św. Rodziny z danego dnia.
7. Pragnę poinformować parafian, że z dniem 31 grudnia Pan Kamil Michalski zakończył pracę w roli kościelnego. Zrezygnował sam; zapowiadał odejście
2 razy: w ubiegłym roku na jesieni oraz w tym na początku listopada po sprzątaniu liści wokół Kościoła. Wtedy nikt nie przyszedł do pomocy z Parafii
prócz Pana Stanisława, organisty. Bardzo dziękuję Panu Kamilowi za wzorową pracę jako kościelnego i grabarza. Dzięki Niemu Liturgia w Kościele była
piękna, wszystko było przygotowane, a na cmentarzu były śmieci posegregowane i ogarnięte. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko Tobie i Twojej
Rodzinie, która Cię bardzo wspomagała. Bardzo Wam dziękuję!
8. W tej sytuacji daję parafianom miesiąc czasu na znalezienie nowego kościelnego. W tym miesiącu rolę kościelnego przejmuje Proboszcz; sprzątać
Kościół również będzie Proboszcz.
9. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia ze słowem na serce “Dobre dziatki to skarb matki” i dar modlitwy: “Pod Twoją obronę”…
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