
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 30.12.2018 

1. Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy na nieszpory  
o godzinie 17:30. Absolwenci Studium Teologii Rodziny zapraszają małżeństwa na wykład 
pt. "Boży porządek - odpowiedzialność w małżeństwie" po Mszy Świętej o 12:00, w ko-
ściele. 

2. W poniedziałek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę 
Świętą z rocznym sprawozdaniem duszpasterskim o godzinie 18:00 i na nabożeństwo 
przebłagalne, które odbędzie się po Mszy Świętej. 

W tym dniu można zyskać odpust zupełny spełniając zwykłe warunki odpustu oraz poboż-
nie i publicznie odmawiając hymn Ciebie Boga Wysławiamy. 

Zapraszamy Seniorów w poniedziałek na Mszę Świętą o godzinie 8:30 spotkania w salce 
nie będzie. 

3. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- we wtorek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte odprawia-
ne będą o godzinach: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 oraz o 18:00. Nieszpory kolędowe  
o godzinie 17:30. Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy. Jest to także Dzień 
Modlitwy o pokój na świecie. 

- w środę – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bi-
skupów i doktorów Kościoła. 

4. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odbędzie się po Mszy Świętej. 
Z racji wizyty duszpasterskiej nie będzie „Godzinki przed Panem”. 

5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca 
z racji wizyty duszpasterskiej nabożeństwa w te dni będą po Mszach Świętych. 

- W sobotę nie będzie odwiedzin chorych parafian. 

6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

7. Plan odwiedzin duszpasterskich jest zamieszczony w gablotkach oraz na stronie interne-
towej. Rodziny, które nie mogą być obecne w wyznaczonym terminie, mogą się zgłosić na 
dodatkowy termin kolędy, w sobotę 19 stycznia. 

8. Do 20 stycznia nie będzie dyżurów w stałym konfesjonale. 

9. W czasie ferii zimowych organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Mirosławem. 

10. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy Świętej 
i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. We wtorek kawiarenka będzie nieczynna. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach, 
dolinach…”, oraz „Gościa Niedzielnego”, „Źródło” i inne tytuły. 

12. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego 
na nadchodzące dni tygodnia. 
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