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Okres Narodzenia Pańskiego, który rozpoczęliśmy uroczystą Pasterką, liturgicznie kończy się dziś.
Jednak tradycja dekoracji świątecznych i śpiewu kolęd, pozostawia nas w tej pięknej atmosferze do
2.02 – święta Ofiarowania Pańskiego.
Kolęda – Wizyta Duszpasterska: w tym wyjątkowym czasie ks. Bp Krzysztof Włodarczyk skierował
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.
Msze św. w intencji rodzin z danego regionu parafii będą odprawiane w tym tygodniu wg.
następującego planu:
17.01 (poniedziałek) - ul. Powstania Listopadowego 7, 9, 11, 4, 4a
18.01 (wtorek) – ul. Skromna 2, 4, 5, 6, 12, ul. Dwernickiego 4
19.01 (środa) – ul. Podchorążych 27, 29, 30, 32,
20.01 (czwartek) - ul. Zaświat 28, 30, 32, 34, ul. Zaświat nowe bloki i Zaświat domki
21.01 (piątek) - ul. Powstańców Warszawy 1a, 1b, 4, 4a, 4b, 4c, 6a, 6c, 6d, 6e
22.01 (sobota) –

ul. Powstańców Warszawy 3 (I i II), 5, 7, 9, 11

Rodziny, które zgłosiły zaproszenie do indywidualnej wizyty kolędowej w domu, zostaną wcześniej
poinformowane osobiście.
Wierzę, że w jakiejkolwiek wybranej przez Was formie, spotkamy się na wspólnej modlitwie za Was,
Wasze rodziny, bliskich i za całą naszą Parafialną Rodzinę.
Zapraszamy tradycyjnie, na wspólne kolędowanie z naszymi Kochanymi Dziadkami i dla
naszych Dziadków - z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - w niedzielę, 23.01. Początek mszą
św. o godz. 12.00. Kolędować będziemy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Pruszcza. Na
zakończenie przygotowaliśmy niespodzianki dla Dziadków!
Zapraszamy do włączenia się do akcji „KROPELKA DLA ŻYCIA”, którą podejmujemy wraz z
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Szpitalu Wojskowym. 31.01
(poniedziałek) będzie podstawiony przy kościele specjalny autobus, w którym będzie można

dobrowolnie oddać krew. Pamiętajmy, że ODDAJĄC KREW DAJEMY NADZIEJĘ NA ŻYCIE
DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI!
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.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; w minionym tygodniu odeszła
do wieczności z naszej parafialnej wspólnoty +Jadwiga Korzeniowska, lat 91, zam. ul. Dwernickiego
4; a także o zmarłych budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i
budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie!

