
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI, 06 STYCZNIA 2022 R. 

 

1. Dzisiaj w Kościele obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego zwane Świętem Trzech Króli.  

Msze w porządku niedzielnym o 7:30; 9:30; 11:00; 12:30 i o 18:00. Na każdej Mszy poświęcimy wodę, kredę  

i kadzidło. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na misjonarzy. Dzisiaj w Świdnicy odbędzie się Orszak Trzech Króli. 

Rozpocznie się on o godz. 14.00 na placu św. Jana Pawła II przy katedrze i przejdzie prowadzony przez Świętą 

Rodzinę i Trzech Króli  ulicami miasta przy śpiewie kolęd i przy akompaniamencie orkiestry do Rynku. 

Uczestnicy Orszaku otrzymają korony, okolicznościowe śpiewniki, a na zakończenie po wspólnym kolędowaniu 

wszyscy będą poczęstowani ciepłym bigosem. Uczestników Orszaku organizatorzy proszą o zabranie maseczek. 

2. Kiedy powrócimy z liturgii do domów, według chrześcijańskiego zwyczaju, naznaczmy drzwi naszych domów 

symboliką chrześcijańską:  C + M + B oraz bieżącego roku. Ten skrót, przypomnijmy, należy rozumieć: (C) 

Christus Mansionem (M) Benedicat (B)+ 2022r. – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie. Dnia 06 stycznia  

w liturgii wspominamy to zbawcze wydarzenie, kiedy to chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie 

się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu wspominamy tajemnice 

zbawienia, których centrum stanowi Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego,  

a które to w tym roku przeżywać będziemy w dniach od 14 do 16 kwietnia. Ze świąt Paschalnych wyłaniają się 

wszystkie pozostałe dni święte. I tak w tym Roku Pańskim przypada: Środa Popielcowa – 02  marca; Odpust 

Parafialny NMP Królowej Polski 3 maja; Wniebowstąpienie Pańskie – 29 maja; Zesłanie Ducha Św. – 05 czerwca; 

Boże Ciało – 16 czerwca; I Niedziela Adwentu – 27 listopada. 

3. W piątek 07 stycznia jest to I Piątek miesiąca. Spowiedź na porannej Mszy Świętej oraz od godziny 17:30 dla 

dzieci i młodzieży, a od 18:00 dla dorosłych. 

4. W sobotę 08 stycznia księża odwiedzą chorych z wizytą sakramentalną. Apostolstwo Dobrej Śmierci prosi swoich 

członków o pozostanie po Mszy Świętej porannej w sobotę na modlitwę. 

5. W niedzielę 09 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Po każdej Mszy świętej będą dyżurować 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego umożliwiając swoim członkom  

i sympatykom wpłatę zadeklarowanych ofiar pieniężnych. 

6. W niedzielę o godzinie 10:30 dzieci ze świetlicy Caritas zapraszają na jasełka pt. Nie było miejsca dla Ciebie. 

7. Od poniedziałku 10 stycznia rozpocznie się wizyta duszpasterska w naszej parafii. Jeśli w parafii są osoby, które 

chciałyby przyjąć kapłana do domu, wówczas proszę wpisać na kartkach wyłożonych na stoliku adres swego 

mieszkania i wrzucić do pudełka.. Istnieje możliwość zgłoszenia wizyty za pośrednictwem naszej strony 

internetowej, wypełniając formularz. Wizyta Duszpasterska w tygodniu rozpoczyna się o godzinie 16:00,  

a w sobotę o godzinie 14:00. Msze Święte kolędowe będą odprawiane o godzinie 17:00 w poniedziałek, środę  

i piątek. Plan wizyty i Msze kolędowe dostępne jest na naszej stronie internetowej i w gablocie.  

 

 

Ks. Rafał KOZŁOWSKI 
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