
NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, 
MARYI  I JÓZEFA – 27.12.2020.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Dzisiejsza niedziela - ostatnia kończącego się roku, jest Świętem Świętej Rodziny z Nazaretu. 
Niech piękna postawa nazaretańskiej Rodziny motywuje nas nieustannie do troski o świętość 
naszych rodzin. Zachęcamy, aby po Mszy św. przed Dzieciątkiem Jezus, Maryją i Józefem zawierzyć 
nasze rodziny. O godz. 1730 nieszpory niedzielne z modlitwą za rodziny. 
2. Trwa Oktawa Bożego Narodzenia. Zapraszamy do uczestnictwa w codziennych Eucharystiach i do 
adoracji Jezusa w Szopce.  
3. Jutro – święto Świętych Młodzianków, Męczenników. Dzień pamięci o dzieciach nienarodzonych.  
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 
5. W czwartek  – 31.12. - przypada ostatni dzień kalendarzowego roku. Z racji kwarantanny                     
i wynikających z niej ograniczeń w poruszaniu się Msza św. na zakończenie roku odprawiona 
będzie o godz. 1700, po niej zostanie odprawione okolicznościowe nabożeństwo dziękczynno – 
błagalne. Nie będzie już tradycyjnej adoracji Najświętszego Sakramentu do Apelu. 
6. W piątek – pierwszy dzień Nowego 2021 Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Opiece Tej, której Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2021.  Uroczystość ta kończy 
oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to również dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak               
w niedzielę, zachęcamy do udziału. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy rodziców z dziećmi, 
bowiem w ten pierwszy dzień nowego roku udzielimy im specjalnego błogosławieństwa 
kapłańskiego.  O godz. 1730 z racji, iż jest to I piątek miesiąca nabożeństwo pierwszo piątkowe                  
i możliwość spowiedzi. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ odbędzie się w drugi piątek miesiąca 
stycznia. W tym dniu nie będzie odwiedzin chorych, o następnej wizycie poinformujemy                           
w późniejszym terminie.  
7. W sobotę – 02.01. – wsp. Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb. ddK. Jest to                
I sobota miesiąca, dlatego po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszo sobotnie.  
8. W przyszłą I niedzielę miesiąca o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic 
różańcowych.  
9. Z racji trwającej epidemii nie będzie tradycyjnych spotkań opłatkowych, Orszaku Trzech Króli, 
ani wizyt kolędników misyjnych.  
10. W przyszłą niedzielę podamy harmonogram i przebieg spotkań kolędowych, które w tym 
roku ze względu na epidemię odbędą się w świątyni, dla parafian z wyznaczonych na dany dzień 
bloków.  
11. Serdecznie dziękujemy za przygotowane i złożone 22 Paczuszki dla Maluszka. Zostały one 
zawiezione przez Rycerzy Kolumba z naszej parafii do Domu Interwencji Kryzysowej i Domu 
Samotnej Matki w Rudniku n/Sanem. Dziękujemy również za przekazane rzeczy dla placówek 
opiekuńczych w naszej diecezji.  
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy Al. Niepodległości za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 
364 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy                       
o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 6 przy ul. Al. Niepodległości i prosimy o posprzątanie                        
w poniedziałek i sobotę.  
13. Zachęcamy do nabycia i czytania świątecznej prasy katolickiej. Znajdziemy w niej bardzo 
ciekawe artykuły, które poszerzają naszą wiedzę religijną.  


