
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 26.12.2021 

 

1.  Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny. Pamiętajmy w modlitwie o naszych rodzinach. 

2.  Od jutra do czwartku Msze święte rano będą wyjątkowo o godz. 7.00.  

3.  W najbliższy wtorek KSM będzie kolędował po parafii. Kolęda ubogacona będzie grą 

na instrumentach i małym świątecznym upominkiem. Prosimy o serdecznie ich przyjęcie.  

4.  W środę krótka Nowenna do MB Nieustającej Pomocy a po niej roraty. O czynne 

włączenie się do Nowenny proszę Różę męską – p. Franciszka Krupy. 

5.  W piątek o 15.00 nabożeństwo błagalno - dziękczynne na zakończenie starego roku 

2021. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami. 

6.  Do chorych z posługą udamy się w sobotę – 8 stycznia.  

7.  W Nowy Rok Msze święte jak w niedzielę.  

8.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. Członków Róż zachęcamy do czynnego 

włączenia się w liturgię Słowa podczas Mszy św. o godz. 11.00. Ofiary w kopertach 

będą przeznaczone na parking przy kaplicy cmentarnej.  

9.  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnich dniach i nie tylko pomagali przy 

kościele. Dziękuję panu Sławkowi Brągiel za ofiarowanie do kościoła choinki, panu 

Patrykowi Skałba wraz z pomocnikiem za pomoc przy przywiezieniu choinki, osobom z 

parafii, które ubierały choinkę, przedstawicielom KSM-u za udekorowanie szopki, 

ofiarodawcom choinki i sianka do szopki, pani Natalii za piękne świąteczne dekoracje i 

tym wszystkim, którzy dostarczyli nam na plebanie różne smakołyki. Dziękuję rodzicom 

dzieci Komunijnych za ufundowanie dwóch ornatów z motywem Św. Rodziny.  

10.  Dziękuję niepełnej grupie sprzątającej, za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę osoby z Głębokiej. 

11.  KSM zaprasza do obejrzenia jasełek, jakie będą prezentowane w naszym kościele w 

dniu 6 stycznia (bezpośrednio po sumie), a 16 stycznia dodatkowo w Grudnej Kępskiej.  

12.  Tegoroczna wizyta duszpasterska będzie miała podobny przebieg, jak w roku ubiegłym, 

czyli będzie się odbywać w kościele. Rozpoczniemy od wtorku po Nowym Roku. Numery 

zaproszonych domów będzie można znaleźć w ogłoszeniach w gablocie i na Internecie. 

Przypominamy wtedy o przyniesieniu na mszę świętą we własnych naczyniach wodę do 

poświęcenia. 

13.  W zakrystii są do odebrania albumy, które kilka miesięcy temu były zamawiane a 

dotyczące kościołów w naszej diecezji, w tym i naszej parafii. Osoby, które były 

zainteresowane nabyciem tych albumów zapraszam do zakrystii. Cena albumu – 80 zł.  

14.  Są też do odebrania intencje pogrzebowe za śp.: Elżbietę Syzdek, Stanisława Piekarza, 

Zbigniewa Acelę i Władysława Klębę.  

15.  Poświęcenie owsa. 
 

 

 

 


