
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY (26.12.2021) OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W poniedziałek, 27 grudnia, w liturgiczne święto św. Jana Apostoła i  Ewangelisty
przypada  dzień  Imienin  Pasterza  naszej  diecezji,  Biskupa  Jana  Wątroby.  Polecajmy
dostojnego Solenizanta w naszych modlitwach opiece Bożej. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 16.30 a w czwartek
Adoracja od godz. 16.00.

3. W piątek zakończenie Roku Pańskiego 2021 zapraszamy na Mszę Św. i nabożeństwo
przebłagalne na godz. 15.00. Na ten dzień Ks. Biskup udzielił dyspensy od spożywania
pokarmów mięsnych.

4. W sobotę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i pierwszy dzień Nowego Roku
2022. Porządek Mszy Św. Jak w niedzielę.

5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych dla wszystkich
Róż o godz. 10.45. Składka będzie przeznaczona na WSD.

6. Zwykle  w ten czas  udawaliśmy się  z  Wizytą  Duszpasterska  do Waszych domów  
w  tym  roku  z  racji  epidemii  wzorem  roku  minionego  zapraszamy  was  na  spotkanie
kolędowe do kościoła i Msze Św. w intencji parafian na godz. 17.30

 PONIEDZIAŁEK: mieszkańcy Jagodnika
WTOREK: mieszkańcy Ługnicy, Koczubaja, Koloni i Góry Kosowskiej
 ŚRODA: mieszkańcy Izdebnika, Podpołudnia i Górki
CZWARTEK: mieszkańcy Boru, Końca, Placu, Jamnicy i za kościela

Proszę przynieść ze sobą wodę do poświęcenia. Gdyby ktoś sobie życzył poświęcenia domu
proszę kontaktować się z księżmi.

7. Bardzo  serdecznie  chciałbym podziękować  rodzinom z  Ługnicy za  przygotowanie
szopki, ofiarowanie choinek i ich ubieranie. Dziękuje paniom z KGW w Trzesówce za
wykonanie  stroików.  Dziękuje  rodzinom z Jagodnika za  sprzątanie  kościoła  i  złożenie
ofiary 300 zł. W tym tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny z Jagodnika. Ktoś złożył
ofiarę na kościół  200 zł i  100 zł państwo Dariusz i  Wiesława Rzeszutek, ktoś 50 Euro
serdeczne Bóg zapłać!

8. Dziękuje wam wszystkim za dobre przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, za
spowiedzi,  za liczny udział i  przystępowanie do Komunii Świętej,  Dziękuję Kapłanom,
Dziękuje Panu Kościelnemu za jego trud i pracę, LSO za gorliwą służbę, panu Organiście,
Chórowi  Parafialnemu  i  Scholii  Dziecięcej  wraz  ze  swoimi  dyrygentkami.  Wam
wszystkim za modlitwy i cierpienia które ofiarujecie dla całej wspólnoty Parafialnej niech
Nowonarodzony Wam błogosławi.

9. Zachęcamy  do  czytania  prasy  katolickiej  dziś  świąteczny  numer  NIEDZIELI  z
wieloma artykułami  o  świętowaniu Bożego  Narodzenia  a  jako  dodatek modlitewnik z
kalendarzem kieszonkowym. Cena podwójnego numeru 10 zł. 


