
    NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

30.12.2018 
 

 

 

1. Dzisiaj w liturgii Kościoła przeżywamy święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 

2. W poniedziałek, 31 grudnia, przypada ostatni dzień kończącego się roku. 
Zapraszamy Drogich Parafian na popołudniową adorację Najświętszego Sakramentu. 

Niech te godziny adoracji będą okazją, aby podziękować Panu Bogu za wszelkie łaski  
i dobrodziejstwa tego roku oraz przepraszać za nasze grzechy i niewierności.  

Plan adoracji: 

 godz.14:00 – Siostry Zakonne, 
 godz.15:00 – Wspólnota Żywego Różańca, Czciciele Miłosierdzia Bożego, 

 godz.16:00 – Caritas Parafialna, Akcja Katolicka, Wspólnota Rodzin. 
Msza św. dziękczynna i nabożeństwo eucharystyczne – o godz. 18:00. 

3. We wtorek – pierwszy dzień Nowego Roku 2019, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W dniu 1 stycznia – w Nowy Rok w naszym 

kościele nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. 

Zapraszamy na popołudniową adorację Najświętszego Sakramentu. 
Plan adoracji: 

 godz.14:00 – Siostry Zakonne, 
 godz.15:00 – Wspólnota Żywego Różańca, Czciciele Miłosierdzia Bożego, 

 godz.16:00 – Caritas Parafialna, Akcja Katolicka, Wspólnota Rodzin. 
W naszych modlitwach w tym dniu pamiętajmy o długoletnim proboszczu naszej parafii  

śp. Księdzu Prałacie Mieczysławie Smorawińskim. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do 

spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00 do 17:50. 
5. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji pierwszej soboty miesiąca – różaniec i medytacja 

przed Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

6. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną według ustaleń. 

7. W przyszłą niedzielę, 6 stycznia, obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego ( Trzech  

Króli ). Msze św. jak w każdą niedzielę. W czasie liturgii – poświęcenie kadzidła i kredy. 

Składka będzie przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny. 

8. Plan kolędy duszpasterskiej: 
 środa, 02.01.2019:  – ul. Rybaki 7, 8, 9, 

– ul. Rybaki 10, 12, 13, 14, 15, 
 czwartek, 03.01.2019: – ul. Rybaki 16, 18, 18 A, 19, 

 piątek, 04.01.2019:  – ul. Rybaki 20, 20 A, 21, 21 A, 22, 

 sobota, 05.01.2019:  – ul. Rybaki 22 A, 23, 24 / 25, 26, 
 poniedziałek, 07.01.2019: – ul. Rybaki 27, 28, 29, 30, 31. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



W kolejnych dniach – ul. Kwiatowa, Kopernika, Strzelecka. 

Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15:30, w sobotę o godz. 14:30. Plan 
kolędy jest umieszczony w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

Prosimy zwracać uwagę na kolejność zapowiadanych numerów domów oraz – jeżeli to 

możliwe – powiadomić o kolędzie nieobecnych w kościele sąsiadów, zwłaszcza starszych i 
samotnych. Ofiary kolędowe w tym roku przeznaczamy na remont dachu naszego 

kościoła. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego – wydanie świąteczne. Do każdego 

numeru jest dołączony modlitewnik 5 minut z Bogiem na styczeń 2019 r. ( cena – 10 zł ). 

Polecamy także okolicznościowy numer naszego pisma parafialnego Przy studzience, wydany 

w listopadzie z okazji 100 – lecia niepodległości i Powstania Wielkopolskiego ( cena – 4 zł ). 


