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Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny, w naszej Parafii uroczyście rozpoczynamy Rok św. Józefa. Na
stronie internetowej Parafii umieściliśmy informację o Roku Jubileuszowym i o przepisanych
odpustach. By uzyskać odpust zupełny musimy być w stanie łaski uświęcającej. Odpust można
uzyskać każdego 19 dnia miesiąca oraz w każdą środę. W naszej Parafii w każdą środę do 8.12
będzie odprawiana Msza św. wotywna o św. Józefie o godz. 17.00. Wszystkim Rodzinom naszej
Parafii pragniemy złożyć jak najserdeczniejsze życzenia: radości, pokoju, zgody i błogosławieństw
oraz by Nowonarodzone Dziecię każdego dnia napełniało Wasze domy Swoją obecnością.
W czwartek ostatni dzień roku, Sylwester. Ze względu na ograniczenia sanitarne Mszę św. o godz.
7.00, 17.00 z nabożeństwem dziękczynnym i krótka Msza św. o 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz.
23.00.
W piątek Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Dzień Modlitwy o Pokój oraz I piątek
miesiąca. Msze św. wg porządku niedzielnego. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par, które ślubowały w styczniu. W sobotę I sobota miesiąca.
Msza św. Fatimska o godz. 12.00, a o 11.15 różaniec. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary
na ogrzewanie kościoła.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o potrzebie dialogu Kościoła z kulturą współczesną,
o tym co się kryje za ulicznymi protestami oraz o relacji wiary i wiedzy.
Od poniedziałku 28.12 Msze św. w tygodniu odprawiane będą o godz. 7.00, 17.00 (przeniesiona z
godz. 15.30) i o 18.00 Msza św. kolędowa. Wszystkie Msze św. będą odprawiane w kościele.
Kolędę rozpoczynamy w niedzielę 27.12 Mszą św. za mieszkańców ul. Mieszka I, Pałubickiego,
Stwosza, Wardyńskiego, Wróblewskiego, Zarembiny 2, 4, 5 i 7; w poniedziałek 28.12 za
mieszkańców ul. Gawędy 1, 2, 4 i Zarembiny 15; we wtorek 29.12 za mieszkańców ul. Zarembiny 19,
21, 25; w środę 30.12 za mieszkańców ul. Brzechwy 2, 2A, 2B, 2C, ul. Produkcyjnej 15 i domki; w
sobotę 2.01 mieszkańców ul. Szybowcowej, Szafirowej, Sielskiej, Brzechwy 3 i domki; w niedzielę
3.01 ul. Szancera 2, 3, 4, i 5. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. w sobotę i niedzielę o godz. 16.30
a w tygodniu o godz. 18.00 i na spotkanie kolędowe po Mszy św.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Stanisław Kwaśniewski l. 93, zam. ul. Zarembiny 7; śp. Marian

Paradowski l. 95, zam. ul. Chałubińskiego 2 oraz śp. Konstanty Poręba l. 68, zam. ul. Przybory 5.
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

