OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Świętej Rodziny
27.12.2020 r.
1. Zgodnie z zachętą Biskupa Diecezjalnego w tym tygodniu rozpoczną się
spotkania kolędowe. Pierwsze odbędzie się w środę 30 grudnia. Rozpocznie
się ono Mszą św. o godz. 17.00. Po Eucharystii nastąpi poświęcenie wody
(będzie ją można zabrać do domu w specjalnie przygotowanych naczyniach)
i błogosławieństwo uczestników modlitwy. Msza św. w danym dniu będzie
sprawowana w intencji parafian mieszkających przy ulicach wymienionych
w planie spotkań kolędowych. Na ten tydzień plan przedstawia się
następująco:
 środa, 30.12.2020 r.:
ul. Końcowa (Widziszów), ul. Na Uroczysku, ul. Cukrownicza,
ul. Żarkowska, ul. Mleczarska, ul. Rudnowska,
 sobota, 2.01.2021 r.:
ul. Ułanów Polskich, Rzemieślnicza, Ślusarska,
2. W czwartek ostatni dzień roku 2020. Zapraszamy wszystkich parafian
o godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo
dziękczynno-błagalne, a tuż po następnie na Eucharystię.
3. W piątek, w pierwszy dzień Nowego 2021 Roku, obchodzimy Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki, a także 54. Światowy Dzień Pokoju. W Nowy
Rok nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według porządku
niedzielnego.
4. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 2 stycznia. O godz. 10.00
nabożeństwo pierwszej soboty, a o godz. 11.00 Msza św.
5. W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
6. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli
w wykonaniu świątecznej dekoracji kościoła i w posprzątaniu go.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć świąteczne egzemplarze „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, „Małego
Gościa Niedzielnego”, a także książkę „Wszystko o Świętej Rodzinie”.

8. Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy radości,
obfitości duchowego światła i głębokiego pokoju serca! Solenizantom
i Jubilatom najbliższych dni życzymy, by Patron naszej wspólnoty
parafialnej wypraszał u Boga łaskę zdrowia, mocną wiarę i wytrwałość
w czynieniu dobra, a Święta Rodzina pomagała budować z najbliższymi
relacje pełne szacunku, zrozumienia i miłości.
9. W ostatnich dniach z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Janina Mielnik, lat 81, z ul. Morcinka, śp. Maria Januszkiewicz, lat 84,
z ul. Śniadeckich, śp. Zbigniew Karpiński, lat 67, z ul. Sportowej. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

