
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOS C  NARODZENIA 

PAN SKIEGO ROK „B” 
 

25 grudnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łaski Bożej w Nowym 

Roku wszystkim Parafianom i Gościom  życzą duszpasterze. 

2. Dziś, jak i jutro, w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika porządek Mszy 

s w. niedzielny: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100.   

Taca z drugiego dnia s wiąt przeznaczona jest na KUL. 

3. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

4. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

5. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

6. Pomimo pandemii pragniemy podtrzymać tradycję wizyty kolędowej i 

spotkać się z rodzinami naszej parafii na wspólnej modlitwie. W tym roku 

wyjątkowo zapraszamy parafian do kos cioła na Msze s w. w dni powszednie 

odprawiane o godz. 2000  w ich intencji, według następującego programu: 

 

28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) 

  ul. Obozowa  56, 60 (szkoła), 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78  



      29 grudnia 2020 r. (wtorek) 

  ul. Obozowa  61, 63/65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80   

    30 grudnia 2020 r. (środa) 

  ul. Obozowa  81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,  95 

   ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8 

  ul. Szałka 4, 6 

  ul. Przy Lasku 8  

2 stycznia 2021 r. (sobota) 

    al. Prymasa Tysiąclecia 137, 139/143, 145/149, 151 

 

Dla kaz dej z rodzin przygotowalis my pakiet kolędowy, na kto ry składa się: rytuał 

błogosławien stwa mieszkania, s piewnik kolędowy i flakonik z wodą s więconą. Po 

powrocie do domu prosimy, aby głowa rodziny w obecnos ci domowniko w 

pobłogosławiła mieszkanie i rodzinę. 

7. Tygodnik katolicki „Niedziela” w wydaniu świątecznym zawierającym 

kalendarz na rok 2021, obrzęd wieczerzy wigilijnej, śpiewnik kolędowy,  

modlitewnik „Modlitwy codzienne po nowemu” oraz parafialną wkładką 

„Koło niedzieli” moz na otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 10 zł. plus 

dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


