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1. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Młodzianków, męczenników, natomiast  

w czwartek wspominamy św. Sylwestra, ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy 

na mszę Św. o godz. 18.00, aby wspólnie podziękować Bogu za miony rok. Ze 

względu na ograniczenia w przemieszczaniu się w tym dniu, nabożeństwo dzięk-

czynno-błagalne zostanie odprawione przed Mszą Św. o godz. 17.30. 

 

2. W piątek w pierwszy dzień Nowego Roku obchodzimy uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi, Dzień Modlitw o Pokój. Msze Św. będą sprawowane jak w każdą 

niedzielę. 

 

3. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota stycznia. Ze względu 

na Nowy Rok w pierwszy piątek nie będzie Adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy 

Św. wieczornej oraz odwiedzin chorych w domach z Komunią Świętą. W Pierwszą 

Sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, 

wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w kościele po Mszy św. wieczornej i 

różańcu. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy 

przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

4. Obecna sytuacja epidemiologiczna, uniemożliwia przeprowadzenie wizyty duszpa-

sterskiej w tradycyjnej formie, z tego względu w dniach od 28.12.2020 r. do 

02.02.2021r. o godzinie 18.00 będziemy sprawowali Msze Święte w intencji rodzin za-

mieszkujących poszczególne miejscowości oraz ulice naszej parafii, po których odmó-

wimy modlitwę błogosławieństwa rodziny. Zachęcamy, aby po tej Mszy Św.  

pokropić mieszkanie wodą święconą.   

Szczegółowy harmonogram Mszy Św. znajduje się na stronie internetowej naszej parafii 

oraz jest wywieszony w gablocie w przedsionku kościoła.  

W tym tygodniu odprawimy Msze Św. kolędowe: 

- w poniedziałek 28. 12. 2020 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Bieganowa 

- we wtorek 29. 12. 2020 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Biskupic 



- w środę 30. 12. 2020 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Broniewka 

- w sobotę 02. 01. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z ul. Brzeskiej i  

Komunalnej 

 

5. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2021 rok, oraz dewocjonalia związane z Matką 

Boża Nieustającej Pomocy. 

 

6. W minionym tygodniu na remont elewacji kościoła zostały złożone ofiary 

bezimienne w wysokości 2 x 200 zł. oraz 100 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne 

„Bóg zapłać”.  

 

7. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Bogdan Modrzejewski lat 76 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


