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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
3 stycznia 2021
1. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. Święto Trzech Króli. Msze
święte według porządku niedzielnego, podczas których pobłogosławimy kredę do oznaczenia
naszych domów i kadzidło. Jest to uroczystość nakazana, która zobowiązuje nas do
uczestnictwa w Eucharystii.
2. Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się w najbliższy wtorek o godz.
18.00, zaś Msza św. Żywego Różańca wraz ze zmianą tajemnic w środę o godz. 18.00.
3. Zapraszamy na nabożeństwa: na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po
Mszy św. o 18.00, na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00 i na
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek o godz. 16.30.
4. Rozpoczynamy w naszej Parafii doroczną wizytę duszpasterską - KOLĘDĘ. Drodzy
Parafianie, tym razem zapraszamy Was, abyście odwiedzili nasz kościół i nas - Waszych
duszpasterzy. Począwszy od poniedziałku, 4 stycznia zapraszamy Mieszkańców poszczególnych
ulic i domów do naszej świątyni, na wspólną modlitwę w Waszej intencji, o Boże
błogosławieństwo, a dla Waszych bliskich, którzy odeszli, również w wyniku epidemii - o życie
wieczne. Po każdej Mszy chcielibyśmy z Wami wspólnie kolędować przy naszym parafialnym
żłóbku. Podczas Mszy św. będziemy zbierali ofiary, które poszczególne rodziny, wedle uznania
mogą składać w tradycyjnej kolędowej kopercie na potrzeby naszej Parafii.
Plan kolędowych Mszy św. w naszym kościele
- 04.01.2021 poniedziałek: ul. Stryjewskiego 33 i 35 oraz Rybna 4
- 05.01.2021 wtorek: ul. Stryjewskiego 31 oraz Pawia 1, 5 i 7
- 07.01.2021 czwartek: ul. Rybna 1 i 3 oraz Tamka 50 i 52
- 08.01.2021 piątek: ul. Szpaki 3
- 09.01.2021 sobota: ul. Rozłogi 11 oraz Szpaki 13
5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer „Gościa
Niedzielnego”, „Niedzieli” a także nasz parafialny biuletyn “Rodzinniak”.
6. W minionym tygodniu odprowadziliśmy do wieczności:
+ Jana Potrikusa l. 83,
+ Melanię Suchocką l. 84
i + Andrzeja Chałaka l. 63.

