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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 nadcho-

dzącym Panem. Spowiedź w naszym kościele będzie jeszcze sprawowana w poniedzia-

łek, wtorek, środę i czwartek 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 piątek 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 wspólno-

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

zachował nas do wszelkich nieszczęść. Ze względu na ograniczenia związane z pande-

mią, również w tym roku odprawimy dwie Pasterki: pierwszą o godz. 22.00 a drugą o 

północy. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, aby każdy kto tylko zechce, 

mógł na Eucharystii spotkać przychodzącego do nas Zbawiciela świata. W tym dniu nie 

będzie Mszy Św. o godz. 18.00.  

 

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

każdą niedzielę, natomiast w najbliższą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Ro-

dziny Jezusa Maryi i Józefa. W tym dniu podczas każdej Mszy Św. małżonkowie będą 

mieli możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. 

 

5. Zbliża się czas wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy. W naszej parafii zostały wyzna-

czone Msze Św. kolędowe wzorem ubiegłego roku oraz do chętnych rodzin udamy się z 

wizytą w domach. Odwiedziny będą odbywały się wyłącznie w dniu wyznaczonej mszy 

kolędowej z danej ulicy lub miejscowości. Zaproszenia przyjmujemy w zakrystii do 

Świąt. Jednocześnie informujemy, że wizyta w domach będzie krótka z zachowaniem 



zasad sanitarnych tzn. dezynfekcji rąk przed wejściem oraz zasłonięciem ust i nosa za-

równo przez kapłana jak i odwiedzaną rodzinę. Ofiary z tegorocznej kolędy zostaną 

przeznaczone na kontynuację remontu ogrodzenia kościelnego. 

6. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na 

Wschodzie, na ten cel zebraliśmy 1040 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać.  

 

7. Jak zapowiadaliśmy tydzień temu, w dniu dzisiejszym przeprowadzamy zbiórkę ofiar 

do puszek na leczenie półrocznego dziecka Mai Skrzynieckiej, która choruje na rdze-

niowy zanik mięśni SMA. Jedynym sposobem na uratowanie dziecka jest kosztowna te-

rapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ofiary można także wpłacać bezpośrednio na 

konto Fundacji SIEPOMAGA. Zbiórka trwa do 22 grudnia. Wszystkim ofiarodawcom w 

imieniu tej rodziny serdecznie dziękujemy. 

 

8. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania i przeżywania Bożego Narodzenia przy żywej 

szopce bożonarodzeniowej. Żywa Szopka będzie otwarta od Wigilii do 30 grudnia 

włącznie. 

 

9. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2022 rok, opłatki, żłóbki z Dzie-

ciątkiem Jezus oraz świece na stół wigilijny. 

 

10. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Anna Rumińska lat 74 oraz Ksawery 

Nowacki lat 82. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


