
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

01  stycznia  2017 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

 
  1. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Bóg stał się człowiekiem. 
Dziękujemy Maryi za Jej postawę zawierzenia Bogu i posłuszeństwo w Bożym 
planie zbawienia. Niech Jej przykład życia będzie dla nas wskazówką, jak w życiu 
codziennym postępować. W dniu modlitw o pokój, przez wstawiennictwo Maryi, 
polecamy całą ludzkość, szczególnie umęczoną wojnami. 
  2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
  3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we czwartek Msza Święta w intencji wspólnoty krwi Chrystusa; 
- w piątek uroczystość Objawienia Pańskiego; Msze Święte wg porządku 
niedzielnego; obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy do oznaczenia drzwi 
naszych domów po każdej Mszy Świętej; z racji na uroczystość post nie obowiązuje;  
- w sobotę Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 
   4. Od poniedziałku rozpoczyna się wizyta duszpasterska – kolęda. Tradycyjnie 
kolęda rozpocznie się od godz. 16 i na czas jej trwania zwracam się prośbą  
o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie oznakowania domów i działania 
dzwonka. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania. Rodziny  
u których nie było jeszcze kolędy a jeśli mają pragnienie wspólnej modlitwy  
i spotkania proszę o kontakt w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu pragniemy 
spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy następujących ulicach: 

2 I poniedziałek – ul. Wiklinowa 
3 I wtorek – ul. Baśniowa, Kopciuszka 
4 I środa – ul. Bolka i Lolka 
5 I czwartek – ul. Brzechwy, Waligóry 
6 I piątek – uroczystość Objawienia Pańskiego – nie ma kolędy  

   5. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. W zakrystii można również 
nabywać nasz kalendarz parafialny. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


