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Kaplica pw. Świętego Maksymiliana Kolbego  
w Furmanach 

 

OGŁOSZENIA 

DUSZPASTERSKIE 
2 stycznia 2022 rok 

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 

1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu 

Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim 

narodom. 

2. W środę o godzinie 1600 Msza Święta a po niej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  

3. W czwartek, 6 stycznia, przypada święto Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców 

ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel 

nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi. Msze Święte z obrzędem 

błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego. 

Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę 

zostaną przeznaczone na cele misyjne. Jest to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca. Niech 

nie zabraknie modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie 

do pracy w krajach misyjnych. 

4. Pierwszy  Piątek  miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 1600 nabożeństwo pierwszo piątkowe do Serca Pana 

Jezusa i Msza Święta. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.  

5. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy 

liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. 

6. Dziś na Mszy Świętej o godz. 1100 rozpoczynamy modlitwę wraz z błogosławieństwem 

kolędowym dla mieszkańców poszczególnych ulic. Pan znajduje się na tablicy ogłoszeń. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

7. Dziś pierwsza niedziela miesiąca taca przeznaczona na cele gospodarcze. 

8. W minionym tygodniu do wieczności pan Bóg powołał Śp. Dariusza Raka módlmy się dla 

niego o dar życia wiecznego: Wieczne odpoczywanie…. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, radości 

w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi 

w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. 


