Ogłoszenia parafialne
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
23 grudnia 2021
Kochani! Jezus, umiłowawszy nas pierwszy, TAKIM przyjściem sprowokował miłość. Bo
przecież dzięki temu, że przyszedł, stał się On płomieniem wśród nocy, światłem dla
umysłów i ciepłem dla serc.
Niech ten piękny czas, stanie się okazją, by jeszcze raz odkryć w sobie to ciepło, które jest
w stanie ogrzać każdego, kto stanie na naszej drodze. Aby już nikt nigdy nie czuł się obcy,
nie czuł się sam.
Miłości, wzajemnej życzliwości, otwartości… z tego ŚWIĘTEGO, BŁOGOSŁAWIONEGO
CZASU … dla Was WSZYSTKICH!!!
Przeżywaliśmy 3 Niedziela Miesiąca – w naszej Parafii to dzień szczególnej modlitewnej pamięci
o wszystkich dobroczyńcach, którzy duchowo, modlitewnie i materialnie wspierają dzieła
podejmowane przez parafialną wspólnotę. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest w całości na cele
remontowo-inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 4355 zł. Za każdy gest życzliwości i ofiarę BARDZO
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Pozwoli to na opłacenie wykonanych prac, które jak wiemy w ostatnim
czasie bardzo podrożały.
Liturgia Bożego Narodzenia i Nowego Roku
25 grudnia - Boże Narodzenie - Msze św. o godz. 10.00, 12.00, 18.00. (Nie ma Mszy św. o
godz. 8.00)
26 grudnia - św. Szczepana, II Dzień Świąt Bożego Narodzenia - Msze św. według
porządku niedzielnego o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
31 grudnia - św. Sylwestra - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku kalendarzowego o
godz. 17.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 18.00) – ks. Bp Krzysztof Włodarczyk udziela w tym
dniu dyspensy od zachowania charakteru pokutnego piątku, w tym od wstrzemięźliwości od
spożywania pokarmów mięsnych. Korzystając z dyspensy wierni winni uczynić w stosownym
czasie inne dzieła pokutne, szczególnie o charakterze religijnym lub związanych z dziełami
miłosierdzia.
1 stycznia, w Nowy Rok - Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Dziękuje wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu pięknego przeżycia Uroczystości
Bożego Narodzenia: panu Tadeuszowi, kościelnemu, za ogromne serce i poświęcony czas; panom z
Towarzystwa św. Wojciecha i wspierającym ich osobom z naszej parafii; panom z naszego młodego
osiedla, i nie tylko, za pomoc w instalacji naszej parafialnej zagrody na zwierzęta; niezwykle
życzliwym właścicielom i pracownikom Krainy Dolnej Wisły, dzięki którym możemy cieszyć się
obecnością zwierząt; pani organistce Danucie; paniom ze wspólnoty Matek Żywego Różańca; Służbie
Liturgicznej Ołtarza.
Kolęda – Wizyta Duszpasterska: ks. Bp Krzysztof Włodarczyk kieruje do nas szczególne
zaproszenie: Okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. W
związku z aktualną sytuacją pandemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i

duszpasterzy, po konsultacji z kapłanami i lekarzami przekazuję, że w tym roku kolęda będzie
organizowana tak, jak w ubiegłym roku - nie wyklucza to możliwości pobłogosławienia domów i
rodzin, które wyrażą takie życzenie. Duszpasterzy zachęcam do modlitwy w intencji wiernych i
ofiarnej służby w naszych wspólnotach parafialnych - wiernych z kolei ks. Biskup zachęca do
uczestnictwa w Eucharystiach, sprawowanych w intencji rodzin z danego regionu parafii, podczas
których będzie udzielane błogosławieństwo związane tradycyjnie z kolędą.
Odpowiadając na słowa ks. Biskupa - kiedy w obecnym, szybko zmieniającym się naszym
społeczeństwie, odwiedziny duszpasterskie stały się dużo bardziej wymagające niż dawniej –
chciałbym Was, Kochani, zaprosić do spotkań kolędowych w podwójnej formie: odwiedzimy parafian
na ich wcześniejsze zgłoszenie indywidualne – zgłoszenia do 31.12 (przez formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej naszej parafii lub na parafialnym fanpage’u na Facebooku, albo poprzez formę
tradycyjną, papierową – kartki na zgłoszenia indywidualne pod chórem na stoliku). Można wskazać
dzień tygodnia (w tym sobotę lub niedzielę) i dogodną dla rodziny godzinę. Drugą formą będą tzw.
„kolędowe” msze św. w intencji rodzin z danego regionu parafii. Indywidualne wizyty kolędowe i
równolegle msze św. „kolędowe” rozpoczną się od 7.01.2022 roku i przeżywać je będziemy do
1.02.2022 roku.Po upływie terminu zgłoszeń (31.12.2021) będzie opracowany plan naszych spotkań i
dostępny na stronie internetowej, na parafialnym fanpage’u na Facebooku oraz w ogłoszeniach
duszpasterskich.
Wierzę, że w jakiejkolwiek wybranej przez Was formie, spotkamy się na wspólnej modlitwie za Was,
Wasze rodziny, bliskich i za całą naszą Parafialną Rodzinę.
W NAJBLIŻSZY WTOREK, 28.12, BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE!!
Msze św. w styczniu, w dni powszednie, wcześniej zaplanowane na godz. 8.00, będą
odprawiane o godz. 18.00. Prosimy o zapoznanie się na bieżąco z kalendarzem intencji
mszalnych.

