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26 grudzień 2021 r. 

  

1. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, w tym 

dniu poświęcimy w kościele wino, ze względu na epidemię, wyłącznie to 

przyniesione przez wiernych. We wtorek obchodzimy Święto św. Młodzian-

ków, męczenników, natomiast w piątek wspominamy św. Sylwestra, ostatni 

dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy w tym dniu na Mszę Św. o godz. 

18.00, aby wspólnie podziękować Bogu za miony rok. Po Mszy Św. odpra-

wimy nabożeństwo dziękczynno-błagalne. W dniu 31 grudnia nie obowiązuje 

nas post. Dyspensa została udzielona przez Ks. Bp Krzysztofa Wętkowskiego.  

 

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

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

niedzielę. O godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Maryi Królowej Pokoju. Ze 

względu na uroczystość, spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie się za tydzień tzn. 

8 stycznia. W tym dniu nie będzie również apelu przed obrazem MBNP.  

 

3. W dniach od 27.12.2021 r. do 21.01.2022 r. o godzinie 18.00 będziemy sprawowali 

Msze Święte w intencji rodzin zamieszkujących poszczególne miejscowości oraz ulice 

naszej parafii, po których odmówimy modlitwę błogosławieństwa rodziny. Zachęcamy, 

aby po tej Mszy Św. pokropić mieszkanie wodą święconą. W tych samych dniach do 

chętnych rodzin udamy się z wizytą w domach. 

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 27. 12. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Bieganowa 

- we wtorek 28. 12. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Biskupic,  

Przemystki (domy jednorodzinne) i Łanów Wybranieckich 

- w środę 29. 12. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Broniewka i Czołowa 

- w czwartek 30. 12. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin z Przemystki 

(bloki) 



4. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania i przeżywania Bożego Narodzenia przy  

żywej szopce bożonarodzeniowej. Żywa Szopka będzie otwarta do 30 grudnia  

włącznie. 

 

5. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na leczenie półrocznego 

dziecka Mai Skrzynieckiej, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA., na ten cel 

zebraliśmy 5684 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

6. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2022 rok, oraz dewocjonalia związane z Matką 

Boża Nieustającej Pomocy. 

 

7. W minionym tygodniu na remont ogrodzenia kościelnego zostały złożone ofiary 

bezimienne w wysokości 2 x 300 zł., 200 zł. oraz 2 x 100 zł. Ofiarodawcom 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

8. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Krystyna Wawrzyniak lat 93 

Wieczny odpoczynek… 

 

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

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


