
Wejrzyj łaskawie na naszego brata  (nasza siostrę), pomóż mu (jej) 
dźwigać krzyż choroby, pokrzep nadzieją, że tym, którzy Ciebie 
miłują, wszystko służy ku ich dobru. Panie Jezu, najlepszy nasz 
Lekarzu, Ty w najtrudniejszej chwili nie zawodzisz, a tych, którzy 
Tobie ufają, nigdy nie opuszczasz. W Twoich rękach spoczywa 
wszelka moc na niebie i ziemi, niech wiec ona objawi się nad 
naszym bratem (nasza siostrą). Daj nam wszystkim moc wytrwania 
w wierze aż do końca życia. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 
 

Śpiew kolędy: Dzisiaj w Betlejem… 
 

Modlitwa błogosławieństwa dzieci 
Zależnie od okoliczności rodzice kreślą znak krzyża na czole dzieci 
i wypowiadają następującą modlitwę błogosławieństwa: 
Ojcze Święty, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego 
dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając 
nam dzieci, uradowałeś nasza wspólnotę miłości. 
Spraw, prosimy, aby te dzieci, będące najmłodszymi członkami 
rodziny, znajdowały w domowej społeczności drogę do coraz 
większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki 
im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
A teraz pokropimy nas i nasz dom (mieszkanie) wodą 
święconą na znak, że poprzez Chrzest święty jesteśmy 
zjednoczeni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół. 
Ojciec lub matka rodziny kropi wodą święconą zgromadzonych i 
dom. W czasie pokropienia śpiewa się wybrane kolędy. 
Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół 
opiece Matki Bożej. 
Pod Twoją obronę... 
Ojciec lub matka rodziny: Zachowaj nas, Panie, gdy 
czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali 
z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Amen. 
Śpiew kolędy: Bóg się rodzi… 
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Numer 227 

Ogłoszenia Duszpasterskie  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 3.01.2021 r. 

1. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. według porządku 

niedzielnego. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. Ofiary 

złożone przy poświęceniu kredy są przeznaczone na misje. 

2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – o godz. 16.00 w Bóbrce 

półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań. 

3. W piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 

w Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny. 

4. W tym tygodniu na Mszę św. i obrzęd błogosławieństwa Rodzin do kościoła 

zapraszamy: w poniedziałek 4.01 do kościoła w Solinie na godzinę 16.00 lub 

17.30 Parafian z Osiedla Eksploatacyjnego i z Górnego Osiedla;   

- we wtorek 5.01 do kościoła w Orelcu na godz.  16.00 Parafian od p. Borek 8a 

do p. Szewczyk 32, na 17.30 od p. Sadowskich 1a do p. Chlebickich 19; 

- w czwartek 7.01 na godz. 16.00 Parafian od  p. Sajnóg 75b do p. Solarskiej 60, 

na godz. 17.30 Parafian z „Wierchów” i od p. Jakiel 41 do p. Kołtun 36 oraz od 

p. Nawrockich 22 do p. Anieli Podgórskiej 34; 

- w piątek 8.01 na godz. 16.00 Parafian od p. Gałązka 48 do p. Orłowskich 81, 

 na godz. 17.30 Parafian od p. Michalika 65 do p. Leona Dobrowolskiego 44. 

Na Mszę św. prosimy przynieść wodę po pobłogosławienia. 

5. Proszę obserwować w gazetce do 21 stycznia porządek odprawiania 

zamówionych intencji mszalnych.  

Intencje różańcowe na styczeń 1. O Bożą łaskę modlitwy za wyznawców 

innych religii. 2. Aby wszyscy, którzy cierpią z powodu wojen i prześladowania, 

otrzymali łaskę pokoju. 

        Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie 
trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie 

na głowie.                      Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński 
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BÓBRKA 
Poniedziałek 

4.01 
16.00 

 

Śp. Józef, Justyna, Michał Kusz, Jowita i Andrzej 

Warchol 

Wtorek 

5.01 

16.00 Śp. Marzanna Klimek – od kolegów i koleżanek z 

pracy 

Środa 6.01 8.30 

12.30 

Śp. Dorota  Kusz – od rodziny Zamojskich 

Śp. Marzanna Klimek – od kolegów i koleżanek 

Czwartek 

7.01 

16.00 Śp. Janina Śnieżek – od syna Marka z rodziną 

Piątek 8.01 16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziny 

Sobota 9.01 16.00 1. Śp. Janina Śnieżek – od córki Albiny z rodziną 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 

10.01 

8.30 

 

12.30  

Śp. Marzanna Klimek – od koleżanki Haliny 

Sawinda 

Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodziny 

Pokalickich z Zagórza 

ORELEC 

Wtorek 

5.01 

16.00 

17.30 

Śp. Janina Śnieżek – od uczestników pogrzebu 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Rodziny (z 8.01) 
Środa 6.01 7.00 

 

11.00 

Śp. Zofia Nawrocka – od Róży Żywego Różańca pw. 

św. Jana Pawła II   

Śp. Ewa, Krystian Zaniewicz i Józef ( rocznica) 
Czwartek 

7.01 

16.00 

17.30 

Śp. Tadeusz Owoc – od Piotra i Elżbiety z rodziną 

Śp. Zofia Nawrocka – od Rady Parafialnej 

Piątek 8.01 16.00 

17.30 

Śp. Stefania Wieczorek – od uczestników pogrzebu 

Śp. Janina Śnieżek – od Lucyny z rodziną 

Niedziela 

10.01 

7.00 

11.00 

Śp. Jan, Piotr Owoc – od Genowefy Owoc 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Stefana Sadowskiego w 80-te urodziny 

SOLINA 

Poniedziałek 

4.01 

16.00 

 

17.30 

Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodzin Klucznik i 

Tulejbicz 

Za Parafian 

Środa 6.01 9.45 Śp. Tadeusz Pawłowski – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 

10.01 

9.45 Śp. Stanisława i Józef  Ciąpała, Jan i Karolina 

Nycz 

 

MODLITWA RODZINNA  
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 
 

Po spotkaniu kolędowym w kościele parafialnym, rodzina 
gromadzi się w domu na modlitwie, której przewodniczy ojciec 
lub matka rodziny: 
Śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy… 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 

Pan Jezus do nas mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z 
was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im 
mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 
 

Z wiarą w żywą obecność Pana Jezusa pośród nas módlmy się: 
Modlitwa w intencji rodziny 
Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nieustannie 
możemy cieszyć się Twoją opieką i Twoim błogosławieństwem. 
Wejdź łaskawie do tego domu i ustrzeż go od wszelkiej szkody. Daj, 
abyśmy radośnie i w nadziei mogli doświadczać Twojej miłości i 
przebaczenia. Daj, aby wszyscy ludzie, którzy tu będą przybywać, 
związani byli z nami węzłem pokoju. Daj nam wszystkim poznać, że 
nie mamy tu miejsca stałego, ale jesteśmy w drodze w 
poszukiwaniu Twojego wiecznego domu. Prosimy Cię o to przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Modlitwa w intencji starszych domowników  
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą mocą i nadzieją w różnych 
utrapieniach życia. Bądź zawsze dla nas oparciem i opieką. Daj 
nam cierpliwość i naucz nas bez szemrania znosić dolegliwości 
wieku. Udziel nam potrzebnych sił, abyśmy mogli należycie 
korzystać z Twoich darów doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa za chorego członka rodziny 
Miłosierny Boże, stajemy przed Toba razem z naszym chorym 
bratem (naszą chorą siostra), aby Ci powiedzieć: „Panie, oto ten, 
którego miłujesz, jest chory”.  
 
 


