OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27 grudnia 2020 roku – NIEDZIELA ŚW. RODZINY

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. O 14.30 zapraszam do kościoła na rodzinne

śpiewanie kolęd. Zakończymy koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji naszych rodzin.
2. W czwartek ostatni dzień starego roku. wspomnienie św. Sylwestra – Papieża. Msza św. i nabożeństwo

dziękczynne o 17.00. Przyjdźmy, żeby przeprosić, podziękować, przebłagać i pokornie prosić P. Boga i
MB o nowe łaski dla nas i naszych rodzin na nadchodzący Nowy Rok Pański 2021.
3. W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. o 10.30 i 17.00. Rozpoczynamy Nowy Rok

Pański 2021. Tego dnia przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 1 stycznia obowiązuje nas udział
we Mszy św. tak, jak w niedzielę ! Nie ma postu.
4. 2 stycznia przeżywamy I sobotę miesiąca. O 16.00 zapraszam wszystkich należących do Krucjaty

różańcowej na katechezę. O 16.30 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi, po nim Msza
św. wynagradzająca. Nabożeństwo I sobót
5. W ostatnią niedzielę odbyła się składka remontowa. Bóg zapłać za wszystkie wpłaty.
6.

Kolędę rozpoczniemy 3 stycznia 2021 roku. Chciałbym zaprosić reprezentantów wszystkich rodzin z
danych ulic lub wiosek. Kolejność będzie odwrotna niż w poprzednim roku. Jako pierwszych poproszę za
tydzień w niedzielę o 15.00 mieszkańców Dusznik z ulic: Bukowska, Broniewskiego, Młynkowska, Piękna,
Łąkowa, Polna, Nowotomyska i Kurniki / rok temu byli ostatni /. Po wspólnej modlitwie, kolędowaniu i
błogosławieństwie przy wyjściu będzie ustawiona skarbona, do której jeśli rodzina zechce, będzie mogła
złożyć ofiarę kolędową, którą przeznaczymy na remont ostatniego figuralnego witraża z prezbiterium.
Komu z różnych powodów wyznaczony termin nie będzie odpowiadał, może przyjść na inny, dla siebie
dogodny. Jest też możliwość zaproszenia indywidualnie kapłana z błogosławieństwem kolędowym w
sposób tradycyjny / to dotyczy zwłaszcza nowych parafian lub tych, którzy doczekali się nowego
mieszkania lub domu, by je poświęcić /. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie.

7. W tygodniu odbyły się trzy pogrzeby: 1 / we wtorek śp. Barbara Pigla l.59 ze Śliwna; 2 / w środę śp. Grażyna

Tyklewicz z Dusznik l.66 i 3 / w czwartek śp. Jan Wojtkowiak z Wymysłowa l.60. Dobry Jezu...
8. W liturgii wspominamy:w pon – święto – św. Młodzianków męczenników, w sobotę - wspomnienie św.

Bazylego i św. Grzegorza z Nazjanzu.

9. Bóg zapłać rodzicom dzieci komunijnych, grupie sprzątającej oraz innym osobom za pomoc w

przygotowaniu kościoła i otoczenia na Święta Bożego Narodzenia. Dziękuję za przekazane świąteczne
dary i życzenia. Otaczam wdzięczną modlitwą wszystkich.

