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Drodzy Parafianie oraz Szanowni Goście pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, by
Nowonarodzone Dziecię obdarzyło nas pokojem w sercach i rodzinach, zdrowiem, pojednaniem
narodowym i błogosławieństwem na każdy dzień życia. Zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Dzisiaj Uroczystość Bożego Narodzenia, ze względu na ograniczenia sanitarne dodatkowa Mszy św.
o godz. 7.00, pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego. Jutro 26.12 Msze św. jak w każdą
niedzielę. Śpiewanie kolęd przy żłóbku w II Święto po Mszy św. o godz. 11.30. W drugi dzień Świąt
Msze św. jak w każdą niedzielę. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia. W
przyszłą niedzielę 27.12 Uroczystość Świętej Rodziny.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o potrzebie dialogu Kościoła z kulturą współczesną,
o tym co kryje się za błyskawicami i o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w naszej diecezji.
Od poniedziałku 28.12 Msze św. w tygodniu odprawiane będą o godz. 7.00, 17.00 (przeniesiona z
godz. 15.30) i o 18.00 Msza św. kolędowa. Wszystkie Msze św. będą odprawiane w kościele.
Plan Mszy św. kolędowych o godz. 16.30 w sobotę i niedzielę i o 18.00 w tygodniu został wywieszony
w gablotce i umieszczony w Internecie. Kolędę rozpoczynamy w niedzielę 27.12 Mszą św. za
mieszkańców ul. Mieszka I, Pałubickiego, Stwosza, Wardyńskiego, Wróblewskiego, Zarembiny 2, 4, 5
i 7; w poniedziałek 28.12 za mieszkańców ul. Gawędy 1, 2, 4 i Zarembiny 15; we wtorek 29.12 za
mieszkańców ul. Zarembiny 19, 21, 25; w środę 30.12 za mieszkańców ul. Brzechwy 2, 2A, 2B, 2C,
ul. Produkcyjnej 15 i domki; w sobotę 2.01 mieszkańców ul. Szybowcowej, Szafirowej, Sielskiej,
Brzechwy 3 i domki; w niedzielę 3.01 ul. Szancera 2, 3, 4, i 5. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. w
sobotę i niedzielę o godz. 16.30 a w tygodniu o godz. 18.00 i na spotkanie kolędowe po Mszy św.
Dziękujemy Zespołowi Artystycznemu za przygotowanie przepięknej dekoracji bożonarodzeniowej,
która pomaga nam pełniej przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia w codziennym życiu oraz podczas
sprawowanej Eucharystii.

