ŚWIĘTO CHRZTU
PAŃSKIEGO
2019.01.13
Liturgia w tygodniu.
- czwartek – św. Antoniego
- sobota – św. Józefa Sebastiana Pelczara

1. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna okres zwykły.
2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej im. ks. A. Kopycińskiego zaprasza na ko ncert kolęd
w wykonaniu Chór " Chorus Familiaris" pod dyrekcją Pani Agaty Nino-Chwałek. Koncert będzie dziś i rozpocznie się w naszym kościele, kilka minut przed Mszą św. o godz. 1130, następnie Chór będzie śpiewał w czasie
Mszy św. i po Mszy św. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
3. W przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. zapraszamy do naszego kościoła na wspólne śpiew anie kolęd,
które zostanie połączone z przedstawieniem dawnych zwyczajów wigilijnych. W imieniu dzieci i młodzież naszej szkoły serdecznie zapraszamy.
4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny z Kliszowa.
5. Wszystkich, którzy zapisali się na ferie w Szczawnicy, prosimy o wpłatę pozostałej kwoty pi eniędzy.
6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały
Gość Niedzielny” oraz „Misyjne Drogi”.
7. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela miesiąca. Zbiórka ofiar w kopertach na cele inwestycyjne. W trzecią
niedzielę grudnia zebrano 8860 zł. Bóg zapłać.
8. Kontynuujemy wizytę duszpasterską. Porządek kolędy. (Rozpoczynamy o godz. 1500)
Poniedziałek (14.01.2016) Wola Zdakowska

Jeden ksiądz od Milanówka do krzyżówki
Drugi ksiądz od P. Mazurów do P. Barnak

Wtorek (15.01.2019) Wola Zdakowska

Jeden ksiądz od P. Motyl
Drugi ksiądz od P. Dąbrowskich do spotkania
Środa (16.01.2019) Wola Zdakowska

Jeden ksiądz pozostałe domy w Woli Zdakowskiej

Kliszów

Drugi ksiądz Kliszów od końca do numeru 218
Czwartek (17.01.2019) Kliszów

Jeden ksiądz od 217
Drugi ksiądz od 122 w kierunku Mielca do spotkania
Piątek (18.01.2019) Kliszów

Jeden ksiądz od 121
Drugi ksiądz od skrzyżowania z drogą na Połaniec w kierunku Mielca

Sobota (19.01.2019) Kliszów (rozpoczynamy o godz. 900)
Jeden ksiądz od numeru 1 (domy za cmentarzem)
Drugi ksiądz od skrzyżowania z drogą na Połaniec w kierunku kościoła
Po zakończeniu Kolonia Kliszów
W związku z kolędą Msza św. wieczorem będzie tylko we środę.
Jeśli w czasie kolędy z różnych przyczyn ktoś był nieobecny, a chciałby aby pobłogosławić Jego mieszkanie
prosimy o zgłoszenie w zakrystii.
Pragniemy podziękować za gościnność, dobre słowo, miłe przyjęcie, otwartość serca i ofiary składane przy
okazji kolędy. Bóg Zapłać.
9. Przed tygodniem ulicami naszej parafii przeszedł Orszak Trzech Króli. Królowie z Kliszowa, Gawłuszowic
i Woli Zdakowskiej utworzyli Orszaki i ze śpiewem kolęd przyszli do sceny przy Urzędzie Gminy. Tu młodzież
naszej szkoły zaprezentowała jasełka. Po nich wszyscy wyruszyliśmy, prowadzeni przez Królów do szopki przy
kościele.

Dziękujemy Królom, świętej Rodzinie za ich zaangażowanie. Panu Kazimierzowi Wilkowi za przygrywanie na
akordeonie.
Dzięki uprzejmości gospodarzy (Ostoja Słowianka dawny Zajazd Anna z Brzyścia, Państwu Perczak z Rożniat
i Państwu Koziołom z Woli Zdakowskiej) mogliśmy zorganizować zagrodę dla zwierząt.
Jednocześnie Zajazd OSTOJA SŁOWIANKA zaprasza do zwiedzania żywej szopki zorganizowanej w Brzyściu
w okresie od Święta Trzech Króli do Święta Matki Boskiej Gromnicznej.
Nasze, zawsze niezawodne Panie, upiekły znakomite ciasteczka w rozmaitych kształtach, które mogliśmy
skosztować przy szopce. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
10. Z okazji św. Walentego – 17 lutego (niedziela) organizowany jest „Walentynkowy Dzień Małżeński” –
Randka Małżeńska. Spotkanie rozpoczęłoby się Mszą św. o godz. 11 30 w kościele. Druga część byłaby w Zajeździe „Ostoja Słowianka” w Brzyściu. Byłyby tam konferencje o komunikacji w małżeństwie oraz zabawa
taneczna do 2100. W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko małżeństwa. Koszt uczestnictwa od pary wynosi
220 zł. Zapisy i bliższe informacje w zakrystii.

