
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2022 r. 

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. są według porządku 
niedzielnego. Jest to uroczystość nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.  

Dzisiejszy dzień jest Światowym Dniem Modlitwy o Pokój. 

Dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin jutro w niedzielę. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w niedzielę. 
Od poniedziałku Kolęda. Plan Kolędy jest w gablocie. W tygodniu Kolędę rozpoczynamy od godz. 
16.00, w czwartek, sobotę i niedzielę od godz. 15.00. 

Biuro parafialne we wtorek będzie czynne. W czwartek i sobotę będzie nieczynne. 

W środę przed wieczorną Mszą św. będzie spowiedź. Litania do św. Józefa będzie po Mszy św. 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, tj. Trzech Króli przypada w czwartek 6 stycznia. Jest to 
uroczystość nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św. Porządek Mszy św.: w środę 
wigilijna o godz. 18.30 i w czwartek według porządku niedzielnego. Na każdej Mszy św. będzie 
poświęcenie kredy i kadzidła, które przygotowuje młodzieżowa wspólnota Niniwa. Ofiary 
składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na cele tej wspólnoty. 
Składka z uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona będzie na działalność misyjną 
Kościoła. 

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Tego dnia spowiedź św. od godz. 17.45 do Mszy 
św. O godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: Oczyma Maryi. Po Mszy św. 
nabożeństwo wywyższenia Krzyża. 

Kapłańskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę 8 stycznia od godz. 9.00. 
Z tego powodu w tym dniu biuro parafialne będzie nieczynne. 

Za tydzień przypada Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia. Kolędy 
tradycyjnie śpiewać będziemy do 2 lutego. 
W Niedzielę Chrztu Pańskiego odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. 

Jest jeszcze Echo Oblackie. Zachęcamy do czytania. Rozwiązanie konkursu dla dzieci 
z Oblackiego Echa będzie w niedzielę 9 stycznia na Mszy św. o godz. 10.00. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Bóg nie jest zagadką; Boża Rodzicielka; 
Obudzić miłość; Rok 2021 w naszej diecezji; Uwierz w cuda: Czym jest bilokacja? Co się 
wydarzyło w Hiroszimie? 
Do wieczności odszedł: śp. Jan Mąka. Wieczny odpoczynek… 

Drodzy Goście i Parafianie. Dziękujemy Bogu za miniony Rok. Dziękujemy za dni radości, 
powodzenia i sukcesu oraz za pomoc Boga w czasie smutku, trudności, potknięć i zniechęcenia. 
Nowy 2022 Rok rozpoczynamy wraz Maryją Świętą Bożą Rodzicielką. Jej Dziecię rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. W tym Nowym Roku 
życzymy wszystkim zdrowia oraz uwolnienia się od pandemii, a przede wszystkim umocnienia 
duchowego i świętości. Życzymy jak najwięcej zdobytej wiedzy w szkołach i na uczelniach, 
a jeszcze bardziej mądrości Bożej i życiowej. Życzymy wielu potrzebnych dóbr materialnych, 
a jeszcze więcej dóbr duchowych w postaci miłości bliźniego i dobrych uczynków. Nad tym 
wszystkim niech czuwa łaska Boża i Święta Boża Rodzicielka. Tego życzą Ojcowie duszpasterze 
i misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 
 


