
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26 grudnia 2021 

 

1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: 

Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały 

w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski 

o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności. Jutro, 27 grudnia, 

obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. We wtorek, 28 grudnia, przypada 

liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za 

dzieci nienarodzone oraz niemowlęta. 

 

2. W tym roku podobnie jak w zeszłym zapraszamy mieszkańców naszej parafii na spotkania 

kolędowe w kościele. W najbliższych dniach odbędą się one w kaplicy w Łostówce podczas 

mszy o godzinie 17.00, na które w poszczególne dni zapraszamy mieszkańców osiedli: 

poniedziałek - 27 grudnia osiedle: Wróble, Pawlaki, Sutory Górne, Baniki, Kuczaje, Toboły, 

Sąpki; wtorek – 28 grudnia, osiedle: Dudziki, Drobole, Knapczyki, Palkije, Ligasy, Tworki; 

środa – 29 grudnia, osiedle: Karkulki, Sutory Dolne, Gobory, Ciemniaki, Farganusy, Bulaki, 

Myszoglądy; czwartek – 30 grudnia, osiedle: Fornale, Podłazie, Siemieniówka, Niedośpiały, 

Stachury. Od 1 stycznia spotkania te będą odbywały się w kościele parafialnym. W sobotę – 1 

stycznia zapraszamy osiedle: Zagrody, Wojtyczki, Dziedziny, a w niedzielę – 2 stycznia 

osiedle: Ząski i Wsoły. Nowych mieszkańców parafii prosimy o kontakt w kancelarii, jak 

również w sprawie ewentualnego błogosławieństwa nowych domów. 

 

3. W piątek 31 grudnia zakończenie starego roku, w tym dniu nie będzie obowiązywała 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zabawy. O godz. 18:00 Msza Święta na 

zakończenie starego roku. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na 

świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Msze Święte będą 

sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas 

uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto 

nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. W niedzielę 2 stycznia zmiana 

tajemnic Żywego Różańca. 

 

4. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Zofia 

Karpierz, +Śp. Franciszek Szczypka, +Śp. Franciszek Wojciechowski, +Śp. Eleonora Pazdur. 

Wieczne odpoczywanie. 

 

5. Strażacy z OSP z Niegowici dziękują za okazaną ofiarność. W minioną niedzielę na 

rehabilitację Piotrusia zebrali 7 364 zł. 

 

W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 27 grudnia - Święty Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, 

umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;  

- wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po 

narodzinach Zbawiciela. 

 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 


