
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

Niedziela  Świętej  Rodziny  -  27 grudnia 2015 r. 
 

1. Msze św. w  tym tygodniu:  

  a/ w poniedziałek, wtorek, środę, sobotę i niedzielę według ustalonego planu  

  b/ w czwartek tylko o g. 7,00, 8,00 i  17,00  

  c/ w piątek – 1 stycznia – Nowy Rok – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi -  

                                           o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30, 15,30 i 19,00   
 

2. Biuro parafialne czynne będzie tylko we wtorek , środę i sobotę. 

 

3. Dzisiaj po Mszy św. o g. 15,30 Jasełka wystawiane przez dzieci ze Szkoły nr 88  

a po Mszy św. wieczornej adoracja Najśw. Sakramentu dla młodzieży i prowadzona przez 

młodzież. Serdecznie zapraszamy. 

 

4. We wtorek we Mszy św. o g. 19,00 uczestniczy Akcja Katolicka. Po Mszy św. zebranie 

dla jej członków.  

 

5. W środę o g.19,00 Msza św. w intencji zespołu charytatywnego i wszystkich 

wspierających ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy św. 

zebranie dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą przed 

kościołem do puszek ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian.  

 

6. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

a o 19,00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań.   

 

7. W czwartek 31 grudnia – kończy się kolejny Rok Pański. Zakończymy go w naszej 

świątyni wspólną modlitwą dziękczynną, błagalną i przebłagalną. Tak czynili nasi ojcowie  

i my także tak uczyńmy. O g. 17,00 Msza św. i specjalne nabożeństwo kończące Stary 

Rok. Wypada nam uczynić rzetelny rachunek sumienia z naszej wiary i naszej katolickiej 

postawy wobec Kościoła, Ojczyzny, wobec innych zwłaszcza niewierzących, obojętnych 

aby i oni dzięki nam mogli odnaleźć swoją własną drogę do Pana Boga. W związku z tym 

zwracamy uwagę, że w czwartek nie będzie Mszy św. wieczornej o g. 19,00.  
 

8. W piątek – Nowy Rok – z woli Ojca Świętego – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój.  

O pokój w życiu narodów, społeczeństw oraz o pokój w naszych rodzinach prośmy Boga za 

przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki, która tego dnia czcimy w liturgii Kościoła. Msze św. 

w piątek – Nowy Rok – o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30, 15,30 i 19,00.Także zwracamy 

uwagę, że w Nowy Rok nie ma Mszy św. rannej o g. 7,00. Prosić będziemy w tym dniu  

o Boże błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. 

 

9. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca stycznia: 
  a/ w piątek po Mszy św. o g. 8,00   nabożeństwo naboż. wynagradzające Bożemu Sercu 

  b/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

  c/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną do 

      naszych chorych i starszych Parafian 

 

10. Tradycyjnie w święto Świętych Młodzianków składamy dziękczynienie Bogu za Dzieło 

Duchowej Adopcji. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w poniedziałek 28 grudnia  

o g. 18,00 w kościele Najśw. Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej. Tradycyjnie 

od Groty NMP wyruszy procesja różańcowa ze świecami o g. 17,45 /prosimy zabrać 

świece?.  

 

11. W dalszym ciągu przyjmujemy w biurze parafialnym wymienianki roczne naszych 

Drogich Zmarłych na przyszły rok kalendarzowy.  

 

12. Rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin, zwaną kolędą. Jest to spotkanie 

duszpasterza z jego wiernymi, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne.  

To również spotkanie modlitewne całej rodziny, dlatego bardzo prosimy, aby na kolędzie – 

o ile to możliwe – byli wszyscy domownicy. 

 

 W tym tygodniu z kolędą przyjdziemy na ul. Poranek i Modrą: 

 

 - poniedziałek  - 28. XII. 15 r. – Poranek 13, 15 i 17 

 - wtorek            - 29. XII. 15 r. – Poranek 19 i 21 

 - środa               - 30. XII. 15 r. – Poranek 4 i domki 

 - sobota            -   2.  I.    16 r. – Modra 1, 3, 5, 7, 9  

 - poniedziałek   -   4.  I.    16 r. – Modra 2, 4, 6, 8. 10, 15 i 17  

            

  

13. Bóg stał się częścią naszego czasu i życia, razem z nami wkracza w podarowany przez 

Niego Nowy Rok. Znów będziemy żyli tym, co dopiero ma się wydarzyć. Trzymając  

w dłoniach stary i nowy kalendarz, warto pomyśleć, że „na początku było Słowo”  

i uwierzyć, że „bez Niego nic się nie stało” i nic bez Niego się nie stanie. Módlmy się 

również, aby Bóg obdarzył nas swoją łaską i błogosławił w tym nadchodzącym nowym 

czasie.  

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 
+ Helena  Wroniak  -  ul. Jesienna, l. 77 


