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Zajaśniało nad ludzkością światło Chrystusa. To On, Bóg, objawił
się jako człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia
się nam w tej Eucharystii, aby i nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła,
z niewoli do wolności. Uznajmy w Nim naszego Pana, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu,
składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Upadnijmy, jak trzej
mędrcy, na twarz i złóżmy Mu pokłon. I ofiarujmy swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych
słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności.
o Przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli. Kolekta dzisiejszej
uroczystości na misje. W czasie Mszy św. o godz. 9.30 tradycyjnie poświęcimy kadzidło
i kredę. O godz. 15.15 zapraszamy do wspólnego kolędowania z Tomaszem Cibą
i zespołem „Coral”. Szczegóły na plakatach.
o Także dziś obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za Ks. Abpa Wiktora oraz bpów
pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą kolejną rocznicę sakry biskupiej.
o Trwają duszpasterskie odwiedziny Rodzin naszej parafii. Z tej racji Msze św. w tygodniu
sprawowane są tylko rano o godz. 7.30. Plan kolędy jest dostępny w gablotkach oraz
na stronie internetowej.
o Od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00 spotkania formacyjne w salce dla młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania.
o We wtorek o godz. 9.00 zapraszamy Seniorów naszej parafii na Mszę św. i spotkanie w
salce. Zaś o 19.00 w tym dniu spotkanie Grupy Słowa Bożego również w salce.
o W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zalecania do MBNP można
składać do koszyczka przy wejściu.
o W piątek o godz. 16.00 w domu parafialnym spotkanie Grupy Miłosierdzia Bożego.
o W bieżącym tygodniu są wolne intencje Mszy św. Do ich zamawiania zapraszamy
do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
o Rudzkie Spotkania Kolędowe odbędą się w naszym kościele w niedzielę 20 stycznia. W
związku z tym wydarzeniem, Msza św. popołudniowa będzie sprawowana o godz. 15.00.
o W niedzielę 27 stycznia będzie miał miejsce Bożonarodzeniowy Dzień Wspólnoty Grup
działających w parafii.
o Polecamy prasę katolicką.
o Serdeczne wyrazy wdzięczności dla pań sprzątających kościół.
o Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, kończące okres Bożego Narodzenia. Kolekta
na potrzeby archidiecezji.
Jak gwiazda Mędrcom, tak nam objawia się Boża prawda, byśmy idąc za jej światłem, doszli do
Chrystusa i dostąpili zbawienia. Niech w tej drodze za Bożym światłem towarzyszy nam
błogosławieństwo i nadzieja, jak towarzyszyła tym, którzy szukali narodzonego w Betlejem
Judzkim. I pamiętajmy: prawdziwy mędrzec oddaje pokłon tylko Bogu samemu.

