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1. Nieszpory  dziś  o godz. 1815. 

2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania śpotykają śię diś  po 

Mśzy ś w. o godz. 900 w śali ś w. Jo zefa. 

3. Jutro ostatnie Roraty, po kto rych ubierzemy z dziec mi choinki przy ołtarzu. 

4. Jutro wigilia. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zadbajmy o jej 

chrześ cijan śką oprawę. Niech towarzyśzy nam wśpo lna modlitwa, czytanie Piśma 

S więtego, łamanie śię opłatkiem i ś piewanie kolęd. Podczaś wieczerzy zachowajmy 

naśze tradycyjne, polśkie zwyczaje, łącznie z pośtem. Pamiętajmy by nie śtawiac  na śto ł 

alkoholu.  Tego dnia nie będzie Mśzy ś w. o godz. 1800 i 1900. Paśterka o godz. 2400. 

5. Boże Narodzenie przypada we wtorek, 25 grudnia. Porządek Mśzy ś w. niedzielny. W 

drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, pierwśzego 

męczennika w ś rodę, 26 grudnia, porządek Mśzy ś w. niedzielny. Taca z tego dnia 

przeznaczona jeśt na KUL. 

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

7. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

8. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny moz na dziś  nabyc  przy 

wyjś ciu z koś cioła. Przy okazji moz na kupic  płytę CD wydaną przez Ojco w 

Redemptoryśto w z pieś niami do Matki Boz ej Nieuśtającej Pomocy w wykonaniu cho ru z 

muzyką organową. Będzie to piękne dopełnienie adwentowego czuwania z Maryją i 

dośkonały prezent pod choinkę. Cena płyty – 20 zł. 

9. Korzystając z tradycji wizyty kolędowej pragniemy spotkać się z rodzinami całej 

wspólnoty parafialnej, aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać. Kolędę 

rozpoczniemy w czwartek, 27 grudnia według naśtępującego programu: 

 

 



 
27 grudnia 2018 r. (czwartek) 

  ul. Obozowa  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 

  ul. Deotymy  49, 51, 52, 54 

  ul. Ks. Jana Sitnika  6 

     28 grudnia 2018 r. (piątek) 

  ul. Obozowa  62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 

  ul. Deotymy  43, 45 

  ul. Górczewska  80 

    29 grudnia 2018 r. (sobota) 

  ul. Obozowa  87, 89, 91, 93,  95 

   ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8 

  ul. Ożarowska  61 

  ul. Św. Stanisława  8 ,10 

  al. Prymasa Tysiąclecia  102a 

 Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 1400. 

10. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do 

kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do 

comiesięcznych ofiar na ten cel. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” w wydaniu świątecznym zawierającym kalendarz 

na rok 2019, obrzęd wieczerzy wigilijnej, śpiewnik kolędowy,  płytę CD z kolędami 

w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego oraz parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 10 zł. pluś dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Danutę Puszkarską - 

Berne. Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 
 
 
 

 


