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1. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom 

wszystkich czasów. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą 

pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn w nasze 

domy i nasze rodziny. 

2. W niedzielę i poniedziałek będziemy świętowali Boże Narodzenie. W drugi dzień 

świąt obchodzimy święto św. Szczepana pierwszego męczennika. Porządek Mszy 

Św. jak w każdą niedzielę. 

3. We wtorek obchodzimy Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, w tym dniu 

poświęcimy w kościele wino. W środę obchodzimy Święto św. Młodzianków, mę-

czenników, w piątek święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w tym dniu 

podczas Mszy Św. o godz. 18.00 małżonkowie będą mieli możliwość odnowienia 

przyrzeczeń małżeńskich, natomiast w sobotę wspominamy św. Sylwestra, ostatni 

dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00, aby wspólnie 

podziękować Bogu za miony rok. Po Mszy Św. odprawimy nabożeństwo dzięk-

czynno-błagalne.  

4. W czwartek 29 grudnia o godz. 11.00 w naszej świątyni odbędzie się uroczysta 

Msza Św. w intencji Jubilatów obchodzących 50 rocznicę sakramentu małżeństwa. 

Serdecznie zapraszamy.  

5. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania i przeżywania Bożego Narodzenia przy  

żywej szopce bożonarodzeniowej. Żywa Szopka będzie otwarta do 30 grudnia  

włącznie. 

6. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ostatnim czasie włączyli 

się w prace przygotowawcze przy organizowaniu dekoracji świątecznych oraz przy  

Żywej Szopce. Dziękujemy Państwu Anecie i Marcinowi Morawskim, Ewie i Wojciechowi 

Jabłońskim oraz Państwu Witkowskim z Biskupic za ofiarowanie choinek do naszej 

świątyni. Wyrażamy także wdzięczność za pomoc w dekoracji kościoła i klasztoru oraz 

za ofiarowane ciasta i inne produkty spożywcze a także za ofiary złożone w ostatnim 

czasie na potrzeby klasztoru. Z serca dziękujemy Wam za każde dobro okazane naszej 

wspólnocie. Niech Wam błogosławi Boże Dzieciątko. 



7. W minionym tygodniu na dekorację kościoła zostały złożone ofiary bezimienne 

w wysokości 2 x 500 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

8. W poniedziałek w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia po wszystkich Mszach Św. 

bracia klerycy z naszego Wyższego Seminarium z Łodzi za dobrowolną ofiarą będą 

rozprowadzali czasopismo Seminaryjne Nasze życie. Ofiary przeznaczone są na utrzy-

manie naszego seminarium. 

9. Tradycyjnie po świętach Bożego Narodzenia odbywają się odwiedziny duszpaster-

skie rodzin, tzw. kolęda. W naszej parafii kolędę rozpoczniemy w środę 28 grudnia i 

będzie ona trwała do 12 stycznia 2023 roku. Ofiary z tegorocznej kolędy przezna-

czymy na kontynuację remontu ogrodzenia kościelnego. Podczas kolędy kapłan bło-

gosławi mieszkanie. Na stole przygotowujmy: krzyż, Pismo św., zapaloną świecę, 

wodę święconą i kropidło. Dzieci niech przygotują zeszyty do nauki religii lub ćwicze-

nia. 

 W obecnym tygodniu odwiedzimy: 
 

 28 GRUDZIEŃ – ŚRODA GODZ 15.30 

 

Ul. Brzeska, ul. Komunalna     
Ul. Zielona       

 
29 GRUDZIEŃ – CZWARTEK GODZ 15.30 

 
Ul. Kwiatowa      

Ul. Żytnia        
Ul. Chabowa, ul. Łąkowa    

Ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza   

 
30 GRUDZIEŃ – PIĄTEK  GODZ 15.30 

 
Ul. Kruszwicka, Ul. Prusa     

ul. Traugutta, ul. Kasprowicza    

Przemystka Internat, bl. 23, 25, 27   
   

Szczegółowy program wizyty duszpasterskiej znajduje się w gablocie w przedsionku 

kościoła oraz na naszej stronie internetowej i Facebooku naszej parafii. 

10. W niedzielę 8 stycznia po Mszach Św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30 w naszej 

świątyni odbędą się koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli góralskiej Ciu-

paga z Łącka. Zespół ten zajął trzecie miejsce w finale programu Mam Talent. Kon-

cert ten został w 80 % sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Serdecz-

nie zapraszamy.  


