
Niedziela św. Rodziny
26 grudnia 2021 r.

1. Msze Św. w ciągu tygodnia: od wtorku do czwartku – o godz. 15:00.
Jutro   Mszy Św. nie będzie.
W piątek, 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.
W sylwestra jest dyspensa od piątkowego postu.

2. W sobotę – Nowy Rok. W liturgii będziemy przeżywać uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 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.

3. Intencje Mszy św.:
- wtorek, godz. 15:00 + Tomasz MAZUR /25/
- środa, godz. 15:00 + Tomasz MAZUR /26/
- czwartek, godz. 15:00 + Tomasz MAZUR /27/
- piątek, godz. 17:00 o dar zdrowia dla Andrzeja DZBEŃSKIEGO
- sobota, Nowy Rok

- o godz. 10:00 w intencji wszystkich Parafian – o Boże
błogosławieństwo w Nowym Roku

- o godz. 16:00 + Jadwiga KOCIĘCKA – dar od uczestników
pogrzebu

w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 + Jadwiga KOCIĘCKA – dar od uczestników pogrzebu
- godz. 10:00 w intencji Parafian
- godz. 16:00 + Tomasz MAZUR /28/

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za przekazaną ofiarę. W tym
tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu rodziny z kolonii Waplewa: p.
OBUCHOWICZ, RYMUS, GNIADEK. Proszę o wcześniejsze
poinformowanie o terminie przybycia.

5. Dziękuję za złożone przy nabyciu opłatka ofiary na ogrzewanie kościoła
– złożono 3 490 zł.

6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia świąteczne wydanie „Gościa
Niedzielnego”. Jest dołączona płyta Biblii Audio zawierająca cztery
Ewangelie. Cena świątecznego numeru „Gościa” z płytą – 10 zł.

7. Kto może przyjąć Kolendę, proszę zgłosić:
● w zakrystii po Mszy Św.
● w kancelarii
● w rozmowie telefonicznej



Mieszkańców Waplewa oraz Witramowa, proszę o zgłaszanie do końca
tego roku. Po rozeznaniu, ile rodzin będę odwiedzał, poinformuję o
kolędzie telefonicznie lub w kościele. Proszę, nie informować o przyjęciu
Kolendy za pośrednictwem sąsiadów w dniu odwiedzin.
Kolęda w Gąsiorowie, we wtorek – 28 XII od godz. 9:00; pracujących od
16:30. Odwiedzę rodziny, w których byłem przed rokiem. Jeśli, ktoś z
pozostałych pragnie przyjąć, proszę o informację do poniedziałku.
Kolęda w Jadamowie, w środę – 29 XII, od godz. 9:00; pracujących od

16:30. Proszę o zgłaszanie do wtorku.
Kolęda w Lutku, w czwartek – 30 XII, od godz. 9:00; pracujących od 16:30.

Proszę o zgłaszanie do środy.
Kolęda w Marózie, w sylwestra – 31 XII, od godz. 9:00. Proszę o
zgłaszanie do czwartku.
Kolędę w Witramowie planuję na poniedziałek – 3 stycznia.
Jest możliwość umówienie się na Kolendę, poza wyznaczonym dniem.
KONTAKT TELEFONICZNY 885 454 525


