
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
26 grudnia 2021 r - NIEDZIELA  ŚW. RODZINY 

W NOC BOŻEGO NARODZENIA MOC MIŁOŚCI BOŻEJ OBJAWIŁA SIĘ W BEZBRONNYM 

DZIECKU,ZŁOŻONYM W ŻŁOBIE.TAM  UFNIE POWIERZA SIĘ RĘKOM CZŁOWIEKA. 

NIECH UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA ODNOWI W NAS UFNOŚĆ,ŻE BÓG NIE ZMĘCZYŁ SIĘ 

NAMI. NIECH PRZYNIESIE, MIMO NASZYCH UCHYBIEŃ I GRZECHÓW NADZIEJĘ I ODWAGĘ 

OGŁASZANIA KAŻDEMU ORĘDZIA PRAWDY I POKOJU. ŻYCZĘ  WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM 

- BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT! 

1. W najbliższą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. O 14.30 „Jasełka”. O 17.00 
Msza św. młodzieżowa, na którą zapraszam szczególnie kandydatów do bierzmowania. 

2. Od poniedziałku 27 grudnia chciałbym zaprosić rodzinnie Szanownych Parafian na spotkania kolędowe. 
Rozpoczynamy modlitwą różańcową o 17.30, następnie Msza św. w intencjach rodzin z danej trasy kolędowej. 
Na końcu błogosławieństwo kolędowe. Po nabożeństwie można będzie zabrać poświęconą wodę i pokropić 
nią dom i obejścia. Plan wywieszony w gablocie i na stronie internetowej. Podczas Mszy św.  można złożyć 
ofiarę kolędową. Będzie ona już pierwszym wsparciem, jak Pan Bóg pozwoli, na zrobienie nowej elektryki  i 
malowanie kościoła. Komu z różnych powodów wyznaczony termin nie będzie odpowiadał, może przyjść na 
inny, dla siebie dogodny. Po zakończeniu tej formy kolędy, będzie możliwość zaproszenia indywidualnie 
kapłana z błogosławieństwem kolędowym w sposób tradycyjny. 

3. W piątek ostatni dzień starego roku obchodzimy wspomnienie św. Sylwestra – Papieża. Różaniec dziękczynny 

o 16.30 i msza św.  o 17.00.  Przez udział w nabożeństwie chciejmy wyrazić podziękowanie Panu Bogu i Matce 

Bożej za wszystkie otrzymane łaski nie tylko w kończącym się roku, ale i na przestrzeni całego życia! Jest 

dyspensa od pokarmów mięsnych! 

4. W sobotę 1stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. o 9.00 i 11.00. Rozpoczynamy Nowy Rok 

Pański 2022. Tego dnia przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo 

we Mszy św. tak, jak w niedzielę ! 

5. Msze św. w tygodniu : w pon., wt. i śr. o 8.00 i 18.00 czw. o 18.00 . Na zakończenie Starego Roku w piątek o 

16.30 dziękczynny różaniec i Msza św. o godz. 17.00. 

6. W liturgii :w pon. - św. Jana Ewangelisty; we wt. - św. Młodzianków; w sob. - św. Bożej Rodzicielki Maryi. 

7. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 10 zł / rozważania na nowy miesiąc /, Gość Niedzielny / Biblia na CD – 

kolekcja / 10 zł i dwumiesięcznik „ Miłujcie się ” 6 zł. 

8. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na składkę remontową, za świąteczne posprzątanie kościoła, 

wszystkim, którzy tak licznie przystąpili do spowiedzi adwentowej, za składane życzenia, przyniesione dary na 

Świąteczny stół. Jednej rodzinie z Dusznik składam serdeczne podziękowanie w imieniu swoim i parafian za 

złożoną już ofiarę na malowanie kościoła w kwocie 10 tys. zł. P. Rafałowi za zrobienie pięknej stajenki dla 

Nowonarodzonego  Pana Jezusa, P. Ireneuszowi za przygotowanie gwiazdy betlejemskiej, rodzicom dzieci 

komunijnych i wszystkim osobom za pomoc  w przywiezieniu i strojeniu choinek oraz sprzątanie kościoła. Bóg 

zapłać. 


