
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

28  grudnia  2014 
 ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY: 

JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA 
  1. Święta Rodzina, którą dzisiejsze czytania stawiają przed naszymi oczami, słucha 
Boga i postępuje według Jego wskazań. Módlmy się, by nasze rodziny czerpały wzór 
z Rodziny z Nazaretu. 
  2. Raz jeszcze składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przygotowali 
naszą świątynię na święta: Państwu Tomaszewskim za choinki, rodzinie Agnieszki 
Skarbek za ozdoby świąteczne oraz Państwu Marzannie i Wojciechowi Wiąckom za 
symbol Ducha Świętego na zwieńczeniu kopuły. 
  3. Serdecznie zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w Eucharystii i adoracji 
Dzieciątka Jezus w czasie oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech nasza 
modlitwa będzie adoracją, uwielbieniem i dziękczynieniem za to, że Bóg przyjął 
ludzką naturę. 
  4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę Msza Święta na zakończenie roku o godz. 18.00; dziękować będziemy 
Bogu przez ręce Matki Bożej Królowej Rodzin za wszystkie łaski mijającego roku; 
- we czwartek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 2015; tego 
dnia prosimy o pokój na świecie i błogosławieństwo w Nowym Roku; Msze Święte 
wg porządku niedzielnego; 
- w piątek od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP. 
  5. Od piątku rozpoczyna się duszpasterska wizyta w naszej parafii – kolęda.  
W tym czasie pozostaje nie zmieniona godzina Mszy Świętej wieczornej a pomocą  
w posłudze kolędowej będzie służył ks. Bolesław – były duszpasterz na Białorusi, 
mieszkaniec Domu Księży Emerytów w Kiełpinie. Kolęda rozpoczyna się od       
godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie czworonogów. 
Miłym zwyczajem jest uchylona furtka i sprawdzenie widoczności numeru domu  
i działania dzwonka przy furtce. Nowe rodziny zamieszkałe w naszej parafii proszę 
o kontakt, by umówić czas duszpasterskiego spotkania. W nadchodzącym tygodniu 
pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic: 
Piątek 2 I – ul. Wiklinowa    
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
  7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni. Do 
puszki, w III niedzielę grudnia, na zakup granitu na posadzkę w kościele zebrano 
2040 zł i 12 000 zł wpłynęło na konto parafialne. Całą wspólnotę powierzam naszej 
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
  8. Przyjmowane są intencje na 2015 rok. Pamiętajmy nie tylko o naszych zmarłych 
ale również o intencjach żyjących, którzy potrzebują naszej modlitwy. W miesiącu 
styczniu są wolne intencje w dni powszednie. 


