OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27 GRUDNIA 2020
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
1. W tę radosną uroczystość gromadzimy się jako Kościół, aby składać Bogu
dziękczynienie za Wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród
nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. To ten sam, który był na
początku, stał się człowiekiem i teraz jest sakramentalnie obecny między nami,
aby udzielać nam swojego życia.
2. Składam serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę w czasie
trwających świąt Narodzenia Pańskiego. Dziękuję za odpowiedzialną modlitwę
w czasie Pasterki, za świąteczne uwielbienie Boga, który przyjął naszą naturę.
Dziękuję za przygotowanie do świąt nie tylko zewnętrzne ale i wewnętrzne
przez sakrament pokuty. A w wymiarze widzialnym państwu Rogowskim za
choinkę zewnętrzną przyozdobioną jak co roku przez Panów Dąbrowskich,
Rodzinie Kondraciuków za choinki wewnętrzne, panom za ich ustawienie i pani
Agnieszce za dekoracje. Wszystkim za piękne figurki do szopki i wspólną
modlitwę. Niech Dziecię Jezus obdarz wszystkich Swoim błogosławieństwem.
3. Serdecznie zapraszam od dziękczynienia Bogu za to, że Słowo stało się
ciałem i adoracji Dzieciątka w żłóbku w czasie Oktawy Świąt Narodzenia
Pańskiego.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek święto Świętych Młodzianków Męczenników;
- we czwartek w ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszam do wspólnego
dziękczynienia, przeproszenia i błagania Boga o łaskę wytrwania w dobrem
podczas Mszy Świętej odprawionej o godz. 17.00 / wcześniej ze względu na
ograniczenia pandemiczne /;
- w piątek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 2021; Msze
Święte wg porządku niedzielnego a ze względu na 1-szy piątek miesiąca
spowiedź podczas każdej Mszy Świętej; tego dnia post nie obowiązuje.
5. Okres po Bożym Narodzeniu a w naszej parafii po Nowym Roku to czas
tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich – kolędy. Trwająca pandemia wiele
planów pokrzyżowała i niektóre wydarzenia muszą w trosce o zdrowie bliźnich
ulec zmianie. Ta zmiana dotknie również tegorocznej kolędy. Dotychczas
każdego dnia odwiedzane były poszczególne Rodziny z naszej parafii z
konkretnej ulicy a teraz te Rodziny serdecznie zapraszam na spotkanie
kolędowe do kościoła. Spotkajmy się od poniedziałku do piątku o godz. 19.00 na
nabożeństwie kolędowym by wspólnie w modlitwie poprosić o błogosławieństwo
w Nowym Roku, porozmawiać o życiu parafialnym i rodzinnym. Będzie
również istniała możliwość indywidualnego spotkania kolędowego po
indywidualnym zgłoszeniu w zakrystii. Szczegółowy plan zostanie wywieszony
w gablocie i podany na stronie internetowej a spotkania rozpoczną się od
4 stycznia 2021 od mieszkańców Dziekanowa Bajkowego.

6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. W zakrystii można
nabyć nasz kalendarz parafialny.
7. Od 8 XII br. do 8 XII 2021 r. decyzją papieża Franciszka dla uczczenia
ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego obchodzimy Rok
Świętego Józefa. Te obchody są związane z możliwością uzyskiwania odpustów
zupełnych pod zwykłymi warunkami. Należą do nich spowiedź sakramentalna,
komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni
powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w
wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób
wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Więcej o dekrecie w gablocie.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
9. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły
chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania
naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie
choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy
ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od
wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
[…]”. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie
dziękujemy.
10. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.

