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1. Dzisiaj II Niedziela w okresie Bożego Narodzenia.  
2. W środę 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego. Święto nakazane. Msze św. jak w każdą niedzielę. 

Podczas Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy. Taca przeznaczona jest na działalność misyjną 
Kościoła. W tym dniu obchodzimy również misyjny dzień dziecka i święto patronalne Papieskich Dzieł 
Misyjnych Dzieci. W tym roku kolędnicy misyjni, ze względu na pandemię nie będą kolędować od 
domu do domu. Dlatego też Dzieci z naszego Ogniska Misyjnego (kolędnicy misyjni) wraz z  
s. Celiną przygotowały przedstawienie, które wystawią 6 stycznia podczas Mszy Św. o godz. 12.30. Po 
Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. Ofiary te będą przeznaczone 
w tym roku na rzecz dzieci masajskich. 

3. Boże Narodzenie nie może się zakończyć wraz z końcem okresu bożonarodzeniowego. Ono musi się 
stawać w nas każdego dnia. Dlatego wraz z naszym Ogniskiem Misyjnym pragniemy Wam 
zaproponować mało znaną tradycję bożonarodzeniową: Losowanie misyjnych zadań przy żłóbku. 
Włączenie się w tę akcję pozwoli nam na nieustanne stawanie się Bożego Narodzenia w nas. 

4. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Biskupie Adamie Dyczkowskim, który przebywa w szpitalu z powodu 
koronawirusa. Stan zdrowia biskupa Adama jest bardzo poważny.  

5. Rozpoczynamy spotkanie kolędowe - takie trochę inne w czasie pandemii. Plan spotkania kolędowego w 
Obiszowie:  

07 stycznia – mieszkańcy Dużej Wólki,  
08 stycznia – mieszkańcy Obiszowa 1 – 33 
09 stycznia – mieszkańcy Obiszowa 34 - 61  
 Spotkanie kolędowe rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele w Obiszowie, a na zakończenie 

Mszy św., nabożeństwo z poświęceniem wody (należy przynieść wodę w słoiczku ze sobą, ponieważ 
nie będziemy poświęcenia wody w większym naczyniu w kaplicy). Będę chciał również zasięgnąć Waszej 
opinii o dalszym remoncie naszego kościoła oraz poruszyć kwestię sprzątania. Zapraszam 
serdecznie na Mszę św. i spotkanie kolędowe. Na zakończenie będzie można złożyć ofiarę kolędową 
do koszyka, który będzie znajdował się przy szopce.  

6. Wyrażam wdzięczność za posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty Paniom: Lidii Frątczak, Kamili 
Frątczak, Marzenie Frątczak wraz z rodzinami. 

7. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na rzecz misji w Kamerunie zebraliśmy 1700 zł. :)))  
Wraz z Siostrami zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was. Życzymy Wam mocy Ducha 
Świętego na każdy dzień. W Bogu stanowimy jedność i tylko w Nim. 

 

 

 

 

 

 

 


