01.01.2022
2. Niedziela po Bożym Narodzeniu

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Rok Pański 2023
Dzisiaj przypada także UROCZYSTOŚĆ Bożej Rodzicielki
Prośmy Maryję, by czas ofiarowany nam przez Boga na ziemi, był czasem zapracowania na udział
w Królestwie Niebieskim.
Panu Bogu polecamy śp. Papieża seniora, Benedykta XVI, zmarłego w dniu wczorajszym o godz.
9.34

OGŁOSZENIA
PODZIĘKOWANIA
witając Nowy Anno Domini 2023 jako wasi duszpasterze pragniemy podziękować za rok ubiegły:
a) dziękujemy za udział w życiu parafialnym budującym naszą duchowość: a więc, za udział
w regularnej mszy św., korzystanie z sakramentów: spowiedzi i eucharystii, za udział
w adoracjach przed Jezusem Eucharystycznym, za udział w rekolekcjach adwentowych
i wielkanocnych; za korzystanie z odpustów przypisanych przez Kościół, za ofiary mszy św.
b) dziękujemy za budowanie wspólnoty parafialnej poprzez: udział we wspólnotach parafialnych,
za zaangażowanie w spektakle teatralne, w przygotowanie i udział w festynie i w odpustach
parafialnych, w wyjazdach parafialnych, za dekoracje świątyni i kaplicy adoracyjnej na różne
uroczystości i wydarzenia
c) dziękujemy za każde zaangażowanie w pracę na rzecz Parafii: pracę przy koszeniu trawy wokół
świątyni i na terenie parafialnym, za każde zaangażowanie przy pracach w ciągu roku wokół
domu parafialnego, wokół świątyni i na cmentarzu parafialnym,
d) dziękujemy za każdą ofiarę złożoną w ostatnim roku: a więc za ofiary kwartalne, bez których
nie byłoby remontu naszej świątyni, za ofiary składane na tace, pokrywające znaczne części
opłat za rachunki i faktury
e) dziękujemy za ostatnią świąteczną dekorację wspólnotom Gloriosy Trinita oraz Paniom
z diakonii dekoracyjnej; dziękujemy za świąteczne drzewka ofiarowane przez Józefa i Henrykę
CHOCHOLSKICH, dziękujemy mężczyznom i ministrantom zaangażowanym w pracy przy
choinkach
f) dziękujemy ZA OFIARY KWARTALNE, jakie wpłynęły jeszcze w grudniu:
NIEŁAWICE: Elżbieta i Antoni Kołakowscy 300 zł,
WIZNA: z ul. Czarnieckiego: ofiara anonimowa 100 i 400 zł, z ul. Mickiewicza: ofiara
anonimowa 1150zł, z ul. Pawła z Wizny: ofiara anonimowa 100 zł, z ul. Szosa Białostocka:
ofiara anonimowa 200 zł,
SPOZA PARAFII: z Ostrowi Mazowieckiej: ofiara anonimowa 300 zł, z Łomży: Emilia Kamińska
50 zł.
FAKTURY
- styczniu mamy do zapłacenia fakturę za śmieci na kwotę ponad 4 200,00 zł
- oraz kolejne faktury za prace remontowo budowlane na kwotę ponad 400 000,00 zł.

POGRZEBY
w ostatnim tygodniu pożegnaliśmy śp. Teresę MURAWSKĄ l. 82
„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…”

Anno Domini 2023
1. STYCZNIA (niedziela)
Uroczystość Bożej Rodzicielki
msze św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 (z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich)
W STYCZNIU
w dni powszednie msze św. o godz. 7.00 i 7.30 (nie ma mszy wieczornej)
NABOŻEŃSTWO do MB Nieustającej Pomocy
środa, po mszy o godz. 7.30
I. PIĄTEK
w tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca, nabożeństwo po mszy św. o godz. 12.00
I. SOBOTA
nabożeństwo po mszy św. o godz. 7.30
ODWIEDZINY CHORYCH
- w najbliższą sobotę od godz. 11.00 Ks. Krzysztof odwiedzi chorych w Wiźnie
- ponieważ I. piątek przypada w Uroczystość Objawienia Pańskiego, ks. Krzysztof chorych spoza
Wizny odwiedzi dopiero w kolejnym tygodniu w piątek od godz. 9.00
6. stycznia (piątek) - UROCZYSTOŚĆ Objawienia Pańskiego.
popularnie 3. Króli
msze o godz. 9.00 (rozstrzygnięcie 2. konkursu szopek bożonarodzeniowych), 10.30 i 12.00
W tym dniu zostanie POŚWIĘCONA KREDA na oznaczenie drzwi domów chrześcijańskich.
Niech napis na drzwiach, będzie świadectwem wiary każdego z nas.
Ofiary za kredę, jak co roku, przeznaczone są dla pana Henryka, jako podziękowanie za jego
codzienną służbę w świątyni w ciągu całego roku. Umiejmy to docenić.
Drodzy Parafianie i drodzy Goście.
jako wasi duszpasterze życzymy Wam, dobrego roku, szczególnie w waszych gospodarstwach
i firmach, które prowadzicie.
Życzymy, błogosławionego roku w życiu osobistym i zawodowym; młodym małżeństwom
kolejnego potomstwa, dziadkom kolejnych wnuków; miłości małżeńskiej i rodzinnej; dzieciom i
młodzieży: kochanych rodziców; a wszystkim: pomnażania wiary, by nasza Parafia żyła waszą
modlitwą, przyjmowanymi sakramentami i waszym zaangażowaniem; by była waszym domem
Bożym, do którego będziecie chętnie przychodzili i pomnażali w nim swoją wiarę. Szczęść Boże.
Na Nowy Rok Pański 2023
niech Boża Dziecina nam błogosławi.

