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1. Powoli kończy się Adwent. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy skorzystali  

z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowali serce na spotkanie z nad-

chodzącym Panem. Spowiedź w naszym kościele będzie jeszcze sprawowana w ponie-

działek, wtorek i środę od godz. 17.30 oraz podczas każdej Mszy Św.  

2. Zachęcamy do udziału w ostatnich roratach w tym roku, które będą sprawowane 

przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorek i czwartek o godz. 6.00 

rano. W tych dniach nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00. 

3. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy 

nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną 

modlitwę i łamanie się opłatkiem o odpowiednie przeżycie tej wieczerzy. We wspólnocie 

rodziny pomódlmy się także o ustanie pandemii i prośmy, aby Pan Bóg  

zachował nas do wszelkich nieszczęść. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, 

w tym roku odprawimy dwie Pasterki: pierwszą o godz. 22.00 a drugą o północy. Za-

chęcamy do skorzystania z tej możliwości, aby każdy kto tylko zechce, mógł na Eucha-

rystii spotkać przychodzącego do nas Zbawiciela świata. W tym dniu nie będzie Mszy 

Św. o godz. 18.00.  

4. W piątek i sobotę będziemy świętowali Boże Narodzenie. Porządek Mszy Św. jak 

w każdą niedzielę. W drugi dzień świąt obchodzimy święto Św. Szczepana pierw-

szego męczennika. 

5. W minionym tygodniu na remont elewacji kościoła została złożona ofiara 

bezimienna w wysokości 200 zł. Ofiarodawcy składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

6. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2021 rok, opłatki oraz świece na 

stół wigilijny. 

7. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Jerzy Gołębiowski lat 66 oraz Władysław 

Barański lat 83.  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


