
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

NIEDZIELA W OKTAWIE 
NARODZENIA PAN SKIEGO 

ŚWIĘTO  
ŚWIĘTEJ RODZINY:  

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
ROK „C”  

 

26 grudnia 2021 r. 
 

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

Roku,  wszystkim Parafianom i Gościom  życzą duszpasterze. 

2. Dziś drugi dzień świąt, Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Taca 

dzisiejsza przeznaczona jest na KUL. 

3. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego w piątek o godz. 

1900. W tym dniu jest dyspensa od zachowania postu, udzielona przez ks. 

Kardynała Kazimierza Nycza. 

4. Nowy Rok rozpoczynamy w sobotę, w Uroczystos c  S więtej Boz ej Rodzicielki 

Maryi. Porządek naboz en stw niedzielny. Z racji  pierwszej soboty miesiąca 

naboz en stwo czuwania z Maryją  po Mszy s w. o godz. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego 

o godz. 2100. 

5. Rada Parafialna i Kolegium Katechetyczne spotykają się na opłatku w niedzielę, 

2 stycznia po Mszy s w. o godz. 1900. 

6. Tym wszystkim, którzy wypełnili Ankietę synodalną składamy serdeczne 

podziękowania. 

7. 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. 



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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

10. Pomimo pandemii pragniemy podtrzymać tradycję wizyty kolędowej i 

spotkać się z rodzinami całej wspólnoty parafialnej, aby przez chwilę 

pomodlić się i porozmawiać. Kolędę rozpoczniemy w poniedziałek, 27 grudnia 

według następującego programu: 

 

27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) 

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

28 grudnia 2021 r. (wtorek) 

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

29 grudnia 2021 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  

30 grudnia 2021 r. (czwartek) 

 

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

Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 

1400. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena numeru s wiątecznego to 10 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki. Do dzisiejszego numeru „Niedzieli” dołączono 

„Modlitewnik z kalendarzem katolika 2022”.  

12.  W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Annę Gnacy i Pawła 

Sienkiewicza. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 


