
Niedziela Świętej Rodziny 
27 grudnia 2019 r. 

 
1. Od poniedziałku do środy oraz w sobotę – Msza Św. o godz. 8:00.  

W czwartek, ostatni dzień kończącego się Roku. O godz. 16:30 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. O 17:00 nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na 
zakończenie Starego Roku i Msza Św.  

 
2. W piątek – Nowy Rok. Będzie to jednocześnie I piątek miesiąca. W liturgii 

będziemy przeżywać uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Uroczystość ta 
znosi obowiązek piątkowego postu. Jest to zarazem światowy dzień modlitw o 
pokój.  Msze Św. – o godz. 10:00 oraz o 16:00. Nie będzie Mszy -  o godz. 8:00. 
W tym miesiącu wyjątkowo w sobotę, po porannej Mszy Św. – odwiedziny 
chorych. 

 
3. Prośba do rodziców - dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św. - aby w 

piątek przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św. kontynuowały 
przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. 

 
4. Intencje Mszy św.: 
  - poniedziałek, godz. 8:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
  - wtorek, godz. 8:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
- czwartek, godz. 17:00 + Andrzej ZAKRZEWSKI – dar od uczestników pogrzebu 
  - piątek, Nowy Rok - o godz. 10:00 w intencji wszystkich Parafian   

     – o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 
o godz. 16:00 przez wstawiennictwo Świętej Rodziny o potrzebne łaski dla Iwony i 
Stanisława oraz ich Rodziny 
  - sobota, godz. 8:00 przez wstawiennictwo Świętej Rodziny o potrzebne łaski 

dla Iwony i Stanisława oraz ich Rodziny 
w przyszłą niedzielę: 

- godz. 8:00 
- godz. 10:00 przez wstawiennictwo Świętej Rodziny o potrzebne łaski  

dla Iwony i Stanisława oraz ich Rodziny 
 - godz. 16:00 + Tomasz NACHAJ – dar od uczestników pogrzebu 

 
5. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z Witramowa: p. 

DUBCZYK, DŁUGIŃSCY, CHOLEWIŃSCY i KOZIOROWSCY. Proszę o wcześniejsze 
poinformowanie o terminie przybycia. 

 
 
 
 
 



 
 
 
6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia świąteczne wydanie „Gościa Niedzielnego”. 

M. in. polecam artykuły mówiące o tym - dlaczego 25 XII uznano za datę narodzin 
Chrystusa oraz o świętych, którym malutki Jezus pozwolił wziąć się na ręce. Jako 
dodatek – Litania do Dzieciątka Jezus. Z racji świąt jest to podwójne wydanie, stąd 
jego cena – 10 zł.    

 
 

 
 

 
    

 
 


