
Ogłoszenia 25 grudnia, AD 2022 1 stycznia AD 2023 

Ciemność – to zagrożenie. 

Przychodzi Światło, które daje 

nadzieję. 

Życzymy Wam, żeby ta nadzieja 

wypełniała się każdego dnia – 

nie w usunięciu trudnych 

sytuacji, ale w doświadczeniu, 

że z KAŻDEJ, najtrudniejszej 

nawet sytuacji, wyprowadza nas 

Ten, który stał się 

Emmanuelem – Bogiem z nami 

– na wieczność! 

 

 Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe – przyjdźmy 
wspólnie wyśpiewać naszą świąteczną radość z narodzenia Pana. 

 Jutro – w drugi dzień Świat – święto Świętego Szczepana, pierwszego 

męczennika. O godzinie 11:00 odprawimy Mszę św. w intencji naszych 

rodzin. Serdecznie zapraszamy. 

 W drugim dniu Świąt tradycyjnie odwiedzamy najbliższych i przyjaciół, 

z tego też względu nie będzie w tym dniu Nieszporów. 

 Duszpasterskie odwiedziny rodzin czyli tzw. Kolęda, rozpoczną się we 

wtorek, 27 grudnia, zgodnie z planem wywieszonym na tablicach, w gazetce 

i na stronie internetowej. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła. 

 W środę przypada święto świętych Młodzianków. O 9:00 zapraszamy na 
Mszę św. wszystkie dzieci. Po tej Mszy św. będzie dla nich udzielane 
specjalne błogosławieństwo. 

 Zapraszamy do trwania na adoracji przy Panu Jezusie Eucharystycznym 
w każdy czwartek – rano po Mszy św. do godziny 11:00, oraz po południu 
– od godziny 15:00, do wieczornej Mszy św. 
Zachęcamy, aby wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest wyłożony 
przy wejściach do kościoła. 



 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

W piątek, ze względu na odwiedziny kolędowe, kancelaria będzie 

nieczynna. 

Wszelkie sprawy pilne prosimy załatwiać osobiście z którymś z księży. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do 

pięknego przygotowania kościoła na Święta: tym, którzy zbudowali 

stajenkę, przystroili choinki, posprzątali kościół i obejście, służbie 

liturgicznej (zakrystianom, ministrantom, p. organistce), Dzieciom Maryi: 

Bóg zapłać! 

 W sobotę przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na Mszę św. 
i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za miniony rok, które odprawimy 
o godzinie 16:00. NIE BĘDZIE W SOBOTĘ MSZY ŚW. O GODZINIE 8:00, ANI 
O GODZINIE 18:00. 

 W przyszłą niedzielę przypada pierwszy dzień nowego roku i jednocześnie 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. U nas Msze święte – w porządku 
niedzielnym. 

 Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”. Obecny, świąteczny numer 
(na dwa tygodnie) jest dostępny w cenie 15,- zł. Od nowego roku cena 
„Gościa” będzie wynosić 10,- zł. 

 Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 


