Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę po Bożym Narodzeniu
1. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30 a kończy
modlitwami o ustanie epidemii. W środę podczas adoracji odmówimy
również modlitwę do św. Józefa z okazji ogłoszonego przez papieża
Franciszka Roku św. Józefa.
2. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Msze

św. odprawimy jak w niedzielę. Tego dnia w kościele błogosławimy
wodę, kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem
oznaczamy drzwi naszych mieszkań.
3. Nie odbędzie się w tradycyjnej formie orszak Trzech Króli. Nawiązując

do tej tradycji w środę po Mszy św. o godz. 9.30 w naszym kościele
będzie miał miejsce jedynie pokłon Trzech Króli. Zapraszamy na to
wydarzenie.
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4. Kolekta z uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona jest
na Misje.
5. W pierwszy czwartek podczas wieczornej adoracji prosić będziemy
o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
6. W piątek o godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Natomiast o godz. 16.30 Msza św.
zbiorowa za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
7. W styczniu nie odbędą się jeszcze żadne spotkania wspólnot
działających w naszej parafii. Nie odbędzie się również Koncert Kolęd
i Pastorałek.
8. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego. Kolekta gospodarcza
przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej parafii, zwłaszcza
na opłacenie rachunków za gaz.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Małgorzata Piotrowska z ul. Szachnitowskiego 18, lat 49
+ Andrzej Najdrowski z ul. Śniadeckich 22, lat 74
+ Jadwiga Kujaczyńska z ul. Zachodniej 1, lat 87
+ Andrzej Blank z ul. Śniadeckich 64, lat 71
+ Urszula Górska z ul. Śniadeckich 10, lat 79
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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Wizyta duszpasterska zwana „kolędą” w warunkach epidemii
W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju zgodnie
z zapowiedzią tradycyjna forma wizyty duszpasterskiej zwana „kolędą”
nie będzie w tym roku możliwa. Jeśli jednak parafianie indywidualnie
zaproszą duszpasterzy do odwiedzin i błogosławieństwa rodzin i domów,
to możemy skorzystać z takiego zaproszenia. Formy zaproszenia wraz
z formularzem zgłoszenia i planem kolęd opisane są na kartce leżącej obok
Biuletynu Parafialnego oraz na parafialnej stronie internetowej w zakładce
kolędy.











Plan kolęd na najbliższe dni
3 stycznia (niedziela) ul. Jackowskiego 52 i 54 – od godz. 1500
4 stycznia (poniedziałek) ul. Śniadeckich 1, 5, 7 i 17 – od godz. 1600
5 stycznia (wtorek) ul. Śniadeckich 3, 9, 11, 15 i 19 – od godz. 1600
6 stycznia (środa) ul. Śniadeckich 13, 21, 27, 31 i 35 – od godz. 1600
7 stycznia (czwartek) ul. Śniadeckich 2, 14, 29 i 33 – od godz. 1600
8 stycznia (piątek) ul. Śniadeckich 8, 12, 20 i 24 – od godz. 1600
9 stycznia (sobota) ul. Śniadeckich 10 – od godz. 1500
10 stycznia (niedziela) ul. Śniadeckich 18, 22, 28 i 30 – od godz. 1500
11 stycznia (poniedziałek) ul. Śniadeckich 34, 36 i 38 – od godz. 1600
12 stycznia (wtorek) ul. Śniadeckich 40 i 44 – od godz. 1600
















13 stycznia (środa) ul. Śniadeckich 42, 46, i 48 – od godz. 1600
14 stycznia (czwartek) ul. Śniadeckich 52 i 54 – od godz. 1600
15 stycznia (piątek) ul. Śniadeckich 56 i 58 – od godz. 1600
16 stycznia (sobota) ul. Śniadeckich 60, 64 i 66 – od godz. 1500
17 stycznia (niedziela) ul. Śniadeckich 62 i 72 – od godz. 1500
18 stycznia (poniedziałek) ul. Śniadeckich 74 – od godz. 1600
19 stycznia (wtorek) ul. Śniadeckich 76 – od godz. 1600
20 stycznia (środa) ul. Śniadeckich 80, 82 i 84 – od godz. 1600
21 stycznia (czwartek) ul. Śniadeckich 78, ul. Korczaka 2 i 4
– od godz. 1600
22 stycznia (piątek) ul. Korczaka 1, 3 i 6 – od godz. 1600
23 stycznia (sobota) ul. Korczaka 7 i 11 – od godz. 1500
24 stycznia (niedziela) ul. Korczaka 5 i 9 – od godz. 1500
25 stycznia (poniedziałek) ul. Korczaka 15 – od godz. 1600
26 stycznia (wtorek) ul. Korczaka 17, 27 i 29 – od godz. 1600

INTENCJE 04.01.2021 r. – 10.01.2021 r.
Poniedziałek – 04.01.2021 r.
700
+ Ewa Brodowska – Msza św. popogrzebowa
830
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (4)
1800
W podziękowaniu za powrót do zdrowia Grzegorza
1800
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (4)
Wtorek – 05.01.2021 r.
700
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (5)
00
7
+ Alfons Bogun (w 15 r. śm. i w dniu urodzin)
830
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (5)
1800
+ Jan Wołowski – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 44 – I wejście
Środa – 06.01.2021 r. – Objawienie Pańskie
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (6)
700
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (6)
30
9
+ Władysława (z okazji 100 r. urodzin), Antoni i Leszek Kraszewscy
oraz zmarli z rodziny
930
+ Żona Ewa (w 4 r. śm.) – intencja od męża i dzieci
1100
+ Syn Zbigniew (z okazji urodzin) oraz zmarli z rodziny
1100
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Ireny

1230
1230

+ Helena Sagan (z okazji urodzin)
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza z okazji 70 urodzin
1500
+ Edward Onyskow (w rocznicę śm.) i zmarli z rodziny
00
18
Za Parafian
Czwartek – 07.01.2021 r.
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (7)
700
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (7)
830
+ Jan Kempski (w 27 r. śm.) oraz rodzice Kempscy i Orzechowscy
1800
+ Teresa Lubrecht – Msza św. popogrzebowa
1800
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla księży
pracujących w naszej Parafii – Intencja od Apostolatu Margaretka
Piątek – 08.01.2021 r.
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (8)
830
+ Tadeusz Bębenek – Msza św. popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za udaną operację, z prośbą o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla córki
00
18
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (8)
Sobota – 09.01.2021 r.
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (9)
830
+ Jan Górski – Msza św. popogrzebowa oraz zmarli z rodziny
1800
+ Adam Koprowski – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (9)
Niedziela – 10.01.2021 r.
700
+ Mama Jadwiga Kamińska, dziadkowie: Rozalia i Józef Chojnaccy
oraz Barbara i Łukasz
930
+ Kazimierz Dzikowski (w 16 r. śm.)
930
W intencji Rodzin Szensztackich
1100
+ Ojciec Tadeusz Gust (w 13 r. śm.), mama Łucja i brat Adam
1100
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Gabrieli w 80 rocznicę urodzin
1230
+ Hygina Poznańska (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny
30
12
+ Jakub Oziemkowski – gregorianka (10)
1500
+ Rodzice: Stanisława i Antoni, rodzice z obojga stron, brat Tadeusz
i zmarli z rodziny
1500
+ Mama Katarzyna Kujaczyńska (w r. śm.)
1800
+ Józef Kurczewski – Msza św. popogrzebowa

