
26 grudnia 2021 – Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

                           
Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj niedzielę Świętej Rodziny. Św. 

Jan Paweł II, nazywany papieżem Rodziny powiedział kiedyś, że 

„przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”. 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. Módlmy się za wszystkie 

rodziny naszej parafii, aby tak jak przy wigilijnym czy 

świątecznym stole, zawsze panowała w nich zgoda, wzajemna 

miłość i życzliwość. 

Dzisiaj radością świąteczną chcemy się podzielić z katolickimi 

uczelniami: z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Papieską 

Akademią Teologiczną w Tarnowie i Krakowie, wspierając je materialnie poprzez ofiary składane na tacę. 

Ogłoszenia duszpasterskie:  

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 – Msza chrzcielna; 

po południu Msza o godz. 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za 

zmarłych z naszych Rodzin.  

 Dzisiaj KOLĘDNICY MISYJNI, po każdej Mszy przedstawią krótką scenkę z kolędy misyjnej, z 

wiadomych względów nie będą chodzić po domach tylko zamiast tego będą zbierać ofiary do puszek na 

misje przy Kościele. Poprzez kolędę misyjną pomagamy dzieciom w Czadzie, Republice 

Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Republice Konga, Brazylii, Boliwii oraz Kazachstanie. Przy tej okazji 

dziękuję dziewczynkom z DSM za trud przygotowania kolędy misyjnej i to podziękowanie składam na ręce 

animatorki Natalii Kaczmarczyk. 

 Jutro w poniedziałek poświęcenie wina ku czci Św. Jana Ewangelisty, które będzie można skosztować po 

Mszy. 

 W piątek ostatni dzień roku kalendarzowego. Tradycyjne nabożeństwo na zakończenie „STAREGO 

ROKU 2021” odbędzie się w piątek  o godz. 15.00 połączone z wygłoszeniem okolicznościowego kazania, 

podsumowującego rok życia parafialnego. Po Mszy przed Najświętszym Sakramentem  odśpiewamy 

przebłagalne suplikacje i dziękczynne „Te Deum”. W sylwestra czyli piątek nie ma postu. 

 W Sobotę  – PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO ROKU 2022. W tym dniu przypada Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki.  Jest to Święto obowiązkowe, dlatego Msze Święte w  Nowy Rok w naszym Kościele będą 

tak jak w niedzielę. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 oraz po południu Msza o 

godz. 15.00. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój.  

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. + Marian Cichowski i Śp. 

+ Grzegorz Kudłacz, którego pogrzeb odbędzie się we wtorek: o godz. 13.00 Różaniec za zmarłego, a o 

godz. 13.30 Msza pogrzebowa. Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych 

modlitwach.  

 Od soboty rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Zofię Błoniarz i Śp. + Zofię Smoła, które powstały z 

intencji pogrzebowych. Grafiki gregorianek do odebrania w zakrystii. 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Barbarze i 

Janowi Kordela; Marii Haptaś, Barbarze Kocół, Agacie Gąsior, Marii 

Wójcik oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafia 

wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece.  

 

  


