
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

27  grudnia  2015 
  NIEDZIELA  W  OKTAWIE   NARODZENIA  PAŃSKIEGO 
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. Serdecznie zapraszam i zachęcam do adoracji Dzieciątka w czasie Oktawy 
Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech nasza modlitwa będzie dziękczynieniem Bogu 
za Słowo, które stało się Ciałem.        
   3. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie naszej świątyni do świąt. Słowa 
podziękowania kieruję do Państwa Tomaszewskich za choinkę, Agnieszce Skarbek 
z rodziną za ozdoby świąteczne oraz panom Zbigniewowi, Sławomirowi  
i Ireneuszowi za ustawienie żłóbka. Słowa podziękowania kieruję do pana  
Dominika Burcickiego za wykonanie stolika pomocniczego dla ministrantów.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętych Młodzianków, męczenników; 
- we czwartek Msza Święta na zakończenie roku o godz. 18.00; dziękować będziemy 
Bogu przez ręce Matki Bożej Królowej Rodzin za wszystkie łaski kończącego się 
roku; 
- w piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 2016, dzień 
modlitw o pokój na świecie i błogosławieństwo w Nowym Roku; Msze Święte wg 
porządku niedzielnego; z racji na 1-szy piątek miesiąca spowiedź podczas każdej 
Mszy Świętej; tego dnia post nie obowiązuje; 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   6. W zakrystii można nabywać nasz kalendarz parafialny.  
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
   8. Powracamy do wizyty duszpasterskiej. Początek kolędy od ok. godz. 15.30  
i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów,  miłym zwyczajem jest  
uchylona furtka na znak oczekiwania. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na 
budowę naszego kościoła /ułożenie kostki i ekokratki na parkingach/. Nowe rodziny 
oraz te, które były nieobecne podczas kolędy, jeśli mają życzenie spotkania 
kolędowego proszę o kontakt w zakrystii. W tym  tygodniu pragnę spotkać się  
z mieszkańcami następujących ulic: 
poniedziałek  28 XII – ul. Konopnickiej blok przy szpitalu 8B 
wtorek  29 XII– ul. Konopnickiej blok przy szpitalu 8A, Kraszewskiego 
środa 30 XII – ul. Konopnickiej blok przy szpitalu 7 i pozostałe rodziny, Sawickiej 
czwartek  31 XII – ostatni dzień roku - nie ma kolędy  
piątek  1 I 2016 – Nowy Rok 2016 

 


