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W tygodniu zapraszamy na parafialne nabożeństwa: w środy Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00; adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy
czwartek, od godz. 16.00 do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz.
18.00. W środę o godz. 7.00, Msza św. przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest
patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI – PROŚBAMI DO ŚW.
JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ ODCZYTANE NA
POCZĄTKU MSZY ŚW.! Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza, można zamawiać również przez
specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. W niedzielę o godz. 7.30 Wymienianki Roczne za
naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Dziś dobiega końca Okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna się w Kościele okres Zwykły w
liturgii. Tradycja dekoracji świątecznych i śpiewu kolęd, pozostawia nas w tej atmosferze do 2 lutego
– święta Ofiarowania Pańskiego.
W czwartek, 14.01, o godz. 18.00 msza św. za spoczywających na tych cmentarzach,
zmarłych budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła oraz pierwszego proboszcza,
budowniczego tej świątyni +ks. Prałata Eugeniusza Barełkowskiego.
Ze względu na ograniczenia sanitarne, pragnę w tym roku zaprosić Was do innego
przeżycia spotkań kolędowych. Tym razem chcę zaprosić na wieczorną Mszę św. mieszkańców
wspólnot mieszkających w jednym bloku czy na danej ulicy. Mam nadzieję, że pomimo ograniczeń,
uda nam się pięknie przeżyć ten wspaniały czas Bożego Narodzenia i błogosławieństwa
kolędowego. Z planem tych spotkań i wspólnych modlitw można zapoznać się w gablocie kościoła
oraz jest dostępny na stronie internetowej, a rozpoczną się od 18.01. Po Mszy św. będę udzielał
wszystkim kolędowego błogosławieństwa oraz każda rodzina otrzyma „kolędowy” prezent.
Dopełnieniem tych spotkań niech staną się rodzinne spotkania przy choince i żłóbku, na wspólnym
śpiewie kolęd. W związku z odwołaniem tradycyjnej KOLĘDY (ze względu na epidemię) informuję,
że w miesiącu styczniu Msze św. w dni powszednie będą odprawiane jak zwykle, czyli
od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności w minionym tygodniu: +Andrzej Kwiatkowski, lat 76, zam. ul. Powstańców
Warszawy 11 oraz +Zofia Piekarska, lat 85, zam. ul. Powstania Listopadowego 7; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

