OGŁOSZENIA- 3 I 2021 r.
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
• Dzisiaj I - sza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu
Zmianka tajemnic różańcowych dzisiaj po Mszy św. o 7.30
• Nieszpory o 16.30
• W środę przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jawne staje się to, co wcześniej
było ukryte. Bądźmy uważni, by nie przeoczyć wśród mnóstwa codziennych spraw tego, co
najważniejsze - światła Bożej łaski, która wiedzie nas ku coraz bliższej więzi z Panem. Ta
uroczystość świętowana w Kościele staje się przesłaniem, abyśmy pokochali Światłość. Msze
św. tego dnia jak w niedziele. Składka na potrzeby misji. Zgodnie z dawnym zwyczajem
tego dnia w czasie Mszy św. błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów
na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Błogosławimy również kadzidło, aby
jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę
Boga. Prośmy, aby Chrystus zawsze przebywał między nami, a wszyscy, którzy Go szukają
mogli Go znaleźć w naszych rodzinach.
• W przyszłą niedzielę składka na ogrzewanie kościoła.
• Ze względu na malowanie kaplicy w Przewozie nie będzie tam Mszy św. w Uroczystość
Objawienia Pańskiego 6 stycznia i w niedzielę 10 stycznia. Msze św. w te dni będą w
kościele w Spytkowicach o godzinie 12.15.
• OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO ŻŁOBKA: Dyrektor Publicznego
Żłobka „Jak u Mamy" w Spytkowicach ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający do żłobka
dzieci w wieku do lat 3. Wnioski wraz z oświadczeniami będą przyjmowane w sekretariacie
żłobka w dniach od 11 do 15 stycznia 202Ir. w godzinach pracy placówki.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.
• Pod chórem są korony na pochód Trzech Króli. Prosimy dzieci o zabranie ich i przyjście
w nich do kościoła w Święto Trzech Króli na godzinę 9.30 lub 11.00. Pójdziemy przed
Mszą św. dookoła kościoła i pokłonimy się Dzieciątku Jezus w żłóbku.
• Mając na uwadze troskę o Wasze i nasze zdrowie z godnie z wcześniejszą zapowiedzią,
mając na uwadze przepisy państwowe i prośbę ks. Arcybiskupa tegoroczna kolęda będzie
wyglądała inaczej. W oznaczone dni będziemy zapraszać przedstawicieli rodzin z
poszczególnych rejonów parafii na Msze św. Przedstawiciel rodziny zaniesie do domu
książeczkę z modlitwami i błogosławieństwem domu. Bardzo prosimy o odmówienie tych
modlitw w rodzinie razem na wzór spotkań kolędowych z księdzem odwiedzającym nasz
dom.
• W tym tygodniu zapraszamy na Msze św. z bł. kolędowym na godzinę 17.00: w
poniedziałek przedstawicieli rodzin z ul. Górki, we wtorek z ul. Wadowickiej, Kanady i
Torowej., w czwartek z ulicy Jana Pawła II i ul . Łanowej, w piątek z ul. Słonecznej ,
Myto i Krakowskiej, w sobotę w kaplicy w Miejscu na godz. 16.30 mieszkańców z
Miejsce I: ul. Floriana, Ogrodowa, ul. Wiśnicz, Piotra i Pawła i Miejsce II: ul. Floriana,
Posażnikowa, Folwarczna.

