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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
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.
2. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła
i Ewangelisty. Przynosimy ze sobą wino do pobłogosławienia go podczas każdej
Mszy.
3. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków.
Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz
niemowlęta.
4. W środę, 29 grudnia, zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Michała
Archanioła, po Mszy św. wieczornej.
5. Zbliża się koniec roku. W piątek, 31 grudnia, zapraszamy o godz. 17:30 na
dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za
dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga
o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie
i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy
rok. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
1. Zgodnie z tradycją naszej parafii o północy Eucharystią przywitamy Nowy Rok
Pański 2022. Wszystkich pozostających w domach zapraszamy na tę szczególną
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o pomyślność dla nas i naszej Ojczyzny, o pokój na świecie i zgodę narodową.
2. W sobotę, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte
według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw
o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają
w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także
o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój
i wywołują konflikty.
3. Akcja "Paczuszka dla maluszka" zakończona. Paczka trafiła do Misji Dworcowej
we Wrocławiu, opiekującej się matkami z nieletnimi dziećmi
i kobietami w ciąży. Wspólnota Benedictus i Misja Dworcowa serdecznie
dziękuje Parafianom za dar serca.
4. Wszystkim Uczestnikom dzisiejszej liturgii życzymy opieki
i obfitego błogosławieństwa w rozpoczynającym się Nowym Roku 2022.

Bożej

5. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłego Krzysztofa Romana Kucharskiego, lat
56 z ul. Bystrzyckiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

