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Wszystkim naszym Parafianom 
składam serdeczne Bóg Zapłać 

 za postawę żywej wiary 
oraz za modlitewne i materialne 

uczestnictwo w naszym życiu parafialnym. 
W nadchodzącym Roku Niech Chrystus 
będzie nam Skarbem i przewodnikiem 

także - po dzisiejszej sylwestrowej nocy 
- w nowym roku kalendarzowym 2021, 

który niech będzie rokiem pokoju 
i codziennego upewniania się, że 

Chrystus jest zbawieniem człowieka. 
 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski

 



 
 

31.12.20 Czwartek – 7 dzień oktawy narodzenia Pańskiego 

16:00 Msza św.: Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

17:00 Msza św.:  Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian  

01.01.21 Pierwszy piątek miesiąca – Nowy Rok.  

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki  

8:00 Msza św.: W intencji rodziny Skrzynkowskich o zdrowie i Boże Bł.  

9:30 Msza św.: Za † Jana Błońskiego od Marii Romańczukiewicz. 

11:00 Suma Urodzinowa Haliny Kubas (67). 

02.01.21 Pierwsza Sobota – dzień powszedni. 

16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rutki  

03.01.21 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 

 Kolekta na WSD 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicz z okazji 31 urodzin. 

9:00 Msza św.: Za †† Katarzynę, Pelagię, Józefa, Stefana, Jakuba i Bogdana 
Mesjasz, za † Kazimierę Ryżka, Marię, Lakwa i za †† z rodziny 

10:00 Msza św.: Za wszystkich darczyńców i dobrodziejów naszej Parafii 

11:00 Suma W intencji Doroty Lipka z okazji 40 urodzin. 



 

 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia 2021 
 

 Drodzy goście, parafianie, dobrodzieje! Uroczystość Bożej Rodzicielki 
Maryi, którą rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2021, kończy oktawę Naro-
dzenia Pańskiego. Bóg, który wszedł w ówczesną rzeczywistość rodziny i 
społeczeństwa, niech sprawi, by każdy dzień nowego roku był pełen Jego 
błogosławieństwa. Niech uczyni nas bardziej kochającymi i otwartymi na 
Niego i każdego człowieka. Bożego Nowego Roku! 
 

1. Pan Bóg zawsze przychodzi do człowieka ze swoim błogosławień-
stwem – pragnieniem uczynienia go szczęśliwym. Przypomina nam dziś o 
tym Księga Liczb. Boże błogosławieństwo przynoszą też ludzie, którzy 
wielbią Pana Boga: Maryja i pasterze, o których wspomina dziś Ewange-
lia. Dlatego otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby Boże błogosławieństwo 
dotknęło nas i działało w nas, abyśmy byli ludźmi, którzy zaniosą Bożą radość 
wszystkim, a zwłaszcza cierpiącym, samotnym i odrzuconym. 
 

2. Nowy rok Pański rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi.  Za Jej wstawiennictwem pragniemy prosić Boga o opiekę i 
błogosławieństwo dla naszych rodzin, ojczyzny i całego świata.  
 

3. Dziś możemy uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie  lub 
odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź . Oprócz odmówie-
nia hymnu konieczne jest spełnienie zwykłych warunków odpustu, to zna-
czy musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię 
Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
Skorzystajmy z tego daru Kościoła.  
 

4. W południe, za pośrednictwem mediów, możemy przyjąć specjalne 
błogosławieństwo papieża urbi et orbi (miastu i światu). 
 

5. Jutro pierwsza sobota miesiąca. To okazja do spowiedzi i Komunii Świę-
tej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. 



 

W roku kalendarzowym 2020 odprowadziliśmy na miejsce wiecznego 
spoczynku w naszej Parafii następujące osoby : 
1. Eugenia Nawarowska 
2. Romana Maziec 
3. Maria Muszalska 
4. Stanisław Bachryj 

5. Mirosława Skaza 
6. Maria Szeliga 
7. Faustyn Korzeniewski 
8. Jan Błoński 

 
 

MSZE ŚWIĘTE.  
 W Niedzielę wg ustalonego porządku o godzinie 800 i o 1100. W tygodniu Msze św. 
odprawiane najczęściej wieczorem. W czasie pandemii – w niedzielę i święta 4 Msze św. 
 

SAKRAMENT POKUTY  
 Sprawujemy w naszej paraf i i  zawsze 15 minut przed  Mszą św. a także w 

wyznaczonych porach  w okresach specjalnych. Przed świętami, spowiedź 
jest możliwa przez ko lejne kilka dni przed Świętami.  

 

CHORZY 
 Regularnie przyjmują Komunię świętą w czasie comiesięcznych odwiedzin 
chorych – 25-30 osób pozostających w domu.  W czasie pandemii – około 11 osób. 
 

CHRZEST ŚWIĘTY 
 Udzielono w naszej Parafii sakramentu chrztu św. 7 osobom z naszej Parafii i 
spoza Parafii (w tym przypadku były stosowne dokumenty – przekaz z właściwej Parafii). 
 

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA 
 Stara Rada Parafialna (19 osób wybranych demokratycznie przez Parafian) 
zbierała się w ciągu roku kilka razy - zależności od potrzeb. W minionym roku mie-
liśmy w sumie tylko 3 spotkania.  

 

KATECHEZA W PARAFII 
 Lekcje religii prowadzone są zasadniczo w ramach zajęć szkolnych w szkole 
podstawowej. Zajęcia prowadzi ks. Proboszcz. Przy Parafii prowadzimy też przygoto-
wanie do I Komunii świętej, każdego roku przygotowywane są dzieci z naszej Parafii i z 
Krasnej Góry. W roku 2020/21 do I Komunii przygotowuje się 6 dzieci. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 Przygotowanie w Parafii, a udzielano Sakramentu naszym Parafianom w 
Niemodlinie.  W sumie dorosłych i młodzieży z naszej Parafi i było 10 osób.  
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
 W ciągu całego roku węzłem małżeńskim połączyliśmy 1 parę.  


