
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020 r. 

Dzisiaj, w święto Świętej Rodziny, na wszystkich Mszach św. odnowienie 
ślubowania sakramentu małżeostwa. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna na budowę 
Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na tacę i przesłane na konto Parafii 
wielkie i serdeczne Bóg zapład. 
W poniedziałek w Parafii Pierwszych Męczenników Polski jest możliwośd 
w  godzinach od 15.00 do 17.30 czuwania przed Najświętszym Sakramentem 
wystawionym w  monstrancji „Królowa Pokoju”, która będzie ofiarowana 
w Medjugorie. 

Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek i środę przed wieczorną Mszą 
św. prowadzi Żywy Różaniec. 
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. na zakooczenie roku, a po niej 
nabożeostwo przebłagalno-dziękczynne. Będzie to też Msza św. w intencji 
wszystkich zmarłych Parafian w kooczącym się roku. 
Uroczystośd Świętej Bożej Rodzicielki i Nowy Rok przypadają w piątek. Jest to 
uroczystośd nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św. Z racji 
uroczystości w ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od pokarmów 
mięsnych. Porządek Mszy św.: w czwartek Msza św. wigilijna z tej uroczystości 
o godz. 17.00 i w piątek według porządku niedzielnego. 
Dzieo 1 stycznia jest Światowym Dniem Modlitwy o Pokój. 
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Tego dnia o godz. 17.45 
nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

Jest Oblackie Echo. Zachęcamy do nabywania i czytania. W nim m.in.: są  jak 
zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. Rozwiązanie konkursu będzie 
6 grudnia. Proszę przynosid kupony konkursowe. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym:  Bóg 
przezwycięża dystans; Drogi wiodą do Betlejem; Moc truchleje; Cuda ze 
Złotoryi. W Niedzieli: Tak wyglądało dzieciostwo Chrystusa; Ślady Bożego 
Narodzenia; Jeden dzieo z życia Papieża; Wiara jest częścią mnie – świątecznie 
z Małgorzatą Kożuchowską. Gośd Niedzielny i Niedziela są na dwa tygodnie 
w cenie po 10 zł. 
Do wieczności odeszła: śp. Helena Wiśniewska. Wieczny odpoczynek… 
 


