27 grudnia 2020 – Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Wprowadzenie: Św. Jan Paweł II – papież Rodziny powiedział
kiedyś, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, oraz wezwał
wszystkich ludzi dobrej woli, aby angażowali się w sprawę
promowania i ratowania każdej ludzkiej rodziny. Nie jest dziś łatwo
żyć w rodzinie. Nie jest łatwo wychowywać dzieci. Kościół jest
świadomy tych wszystkich kłopotów i zagrożeń życia rodzinnego.
Dlatego w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu ukazuje nam
wspaniały wzór do naśladowania w naszym życiu rodzinnym.
Wskazuję na świętą rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i Józefa.
Gromadząc się dzisiaj wspólnie na Eucharystii, módlmy się za
rodziny naszej parafii, by były „Bogiem silne” oraz by panowała w
nich zgoda, miłość i wzajemna życzliwość.
Ogłoszenia duszpasterskie:
Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o

godz. 15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych
Rodzin.
 W ciągu tygodnia w dni powszednie w naszym Kościele Msze Święte o godz. 6.30 rano i o godz.

17.00 wieczorem.
 W czwartek ostatni dzień roku kalendarzowego. Tradycyjne nabożeństwo na zakończenie
„STAREGO ROKU 2020” odbędzie się w czwartek o godz. 15.00. Nabożeństwo rozpocznie się
Nieszporami Eucharystycznymi, połączonymi z wygłoszeniem okolicznościowego kazania, potem
przebłagalne suplikacje i dziękczynne „Te Deum”. Na zakończenie nabożeństwa celebrowana będzie
Msza Święta.
 W Piątek – PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO ROKU 2021. W tym dniu przypada Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki. Jest to Święto obowiązkowe, dlatego Msze Święte w Nowy Rok w naszym
7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00.
południu Msza o godz. 13.00 i 15.00. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
Kościele będą tak jak w niedzielę.

po

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA STYCZNIA. W tym dniu świętujemy Nowy Rok.
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Okazja do spowiedzi
pół godziny przed Mszami w ciągu tygodnia. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam na zmianę
Tajemnic Różańcowych Roże Różańcowe i Zelatorów na godz. 17.00
 W przyszłą niedzielę Msze Święte o godz.

7.00; 9.30; 11.00 i po południu o godz. 13.00 i

15.00
 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Śp. + Edward Chłopek i
Śp. + Zofia Błoniarz. Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych
modlitwach.
 Kolejne ogłoszenie dotyczy parkowania przy Kościele: I tutaj mam taką prośbę, by nie parkować
wzdłuż drogi przy kościele, bo wczoraj na sumie policja zostawiała za wycieraczkami mandaty.
Policja tłumaczy, że reaguje na zgłoszenia, wynika z tego, że ktoś dzwoni i „uprzejmi donosi”.
 Od 28 grudnia do 17 stycznia, czyli od jutra narodowa kwarantanna, więc przypominam, że w
naszym Kościele w nabożeństwach i Mszach może uczestniczyć około 100 osób. Nie jest to mało, ale
też nie jest to dużo. Żeby zmieścić się w limicie na Mszach o godzinie 9.30 i sumie o godzinie 11.00
będzie dodatkowa Msza o godz. 13.00. Prośba by część osób, które chodzą na 9.30 i 11.00 zechcieli
skorzystać z Mszy o 13.00 lub 15.00.
 Przypomnę aktualne ograniczenia i zasady jakie będą obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia
2021 roku, gdy idzie o UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE:



W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem osób
sprawujących kult i posługujących przy ołtarzu; należy także zakryć usta i nos.
 Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
 Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa,
z wyłączeniem osób sprawujących kult.
 Przypominam również, że nasi strażacy co tydzień dezynfekują nasz Kościół.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie
troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a
dziękuję Pani Krystynie Rogowskiej, Małgorzacie Synakiewicz,
Annie Błoniarz, Grażynie Nowak, Halinie Żmuda i Marii
Wołowiec oraz ofiarę 120 zł na dekoracje w kościele. Niech
Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego
zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

