
Ogłoszenia duszpasterskie 
BOŻE  NARODZENIE  -  25. XII. 2016 r. 

1.Msze św. w tym tygodniu: 

a. jutro II święto – Święto św. Szczepana – Pierwszego Męczennika 

  - o g. 7,00, 8,00, 9,30, 11,00, 12,30, 15,30 i 19,00 

b. we wtorek, środę, czwartek i piątek według ustalonego planu 

c. w sobotę – o g. 7,00, 8,00 i 17,00 

d. w przyszłą niedzielę – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 

   - o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30, 15,30 i 19,00 

e. od nowego roku kalendarzowego nie będzie Mszy św. o g. 7,00 w dni powszednie i  

    święta. Kościół będzie otwierany od g. 7,00. Pół godziny przed Mszą św. będzie okazja 

    do Spowiedzi św.  

 

2. Ze względy na kolędę biuro parafialne czynne będzie tylko przedpołudniem. 

 

3. Jutro w II święto Bożego Narodzenia w całej Polsce tradycyjnie w kościołach ofiarą  

    wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydział Teologiczny UAM i Szkoły  

   Katolickie naszej Archidiecezji. 

 

4. W tym tygodniu obchodzimy święta św. Szczepana, św. Jana Ap i E, św. św. Młodzianków i  

    Świętej Rodziny.         

 

5.W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a o g. 

19,00 Msza św. w int. próśb i podziękowań. 

 

7. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

8. W sobotę – 31 grudnia – kończy się kolejny Rok Pański. Zakończymy go w naszej świątyni  

    Wspólną modlitwą dziękczynną, błagalną i przebłagalną. Tak czynili to nasi ojcowie i my  

    także tak uczynimy. O g. 17,00 Msza św. w intencji całej Parafii i specjalne nabożeństwo  

    kończące Stary Rok. Wypada nam uczynić rzetelny rachunek sumienia z naszej wiary i  

    naszej katolickiej postawy wobec Kościoła, Ojczyzny, wobec innych. W związku z tym  

    zwracamy uwagę, że w sobotę nie będzie Mszy św. wieczornej o g. 19,00. 

 

9. Tradycyjnie już po Uroczystości Bożego Narodzenia, w Święto Młodzianków, celebrujemy  

     w naszej Archidiecezji dziękczynienie za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

     W tym roku w środę 28 grudnia o g. 18,00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w  

     kościele p.w. Najśw. Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej. 

 

11. Tak jak zapowiadaliśmy z wizytą duszpasterską przyjdziemy od wtorku 27 grudnia na ulicę  

        Grochowską i Świt  według następującego planu: 
 

Wtorek - 27. XII. 16 r.     nr   141, 139, 137 i 135   

Środa - 28. XII. 16 r.     nr   133, 131, 129 i 127 

Czwartek        - 29. XII. 16 r.     nr   93 abc i 91 abc 

Piątek              - 30. XII. 16 r.     nr   89 abc i 87 abc 

Poniedziałek   -       2. I. 17 r.   - Świt   nr  38 i 48 abcde    
 



12. Bardzo gorąco zachęcamy do nabywania świątecznego numeru Przewodnika Katolickiego, 

który zawiera bardzo dużo ciekawych artykułów na świąteczną lekturę, jak Niezwykła 

historia Betlejem, miasta narodzin Jezusa; W dłoni Krzyż, nie broń, czy Kościół nadal 

potrzebuje męczenników; Brat Albert – artysta w habicie. Do tego świątecznego numeru 

dołączony został ”Modlitewnik na Każdy dzień p.t. „% Minut z Bogiem” od 25 XII. 2016 – 

31. I. 2017 r. 

 

  Święta Bożego Narodzenia to radowanie się z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że 

"Słowo Ciałem się stało". Przeżywanie tych świąt po chrześcijańsku, nie może ograniczyć się 

tylko do zewnętrznych, tradycją uświęconych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródeł tej 

radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy to święto po Bożemu, to jest w gronie 

rodziny, pochyleni nad Słowem Bożym - Ewangelią o Narodzeniu Zbawiciela Świata. 

Życzenia, które dziś są składane, niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który 

przychodzi do nas w swoim Jednorodzonym Synu.  

Do życzeń, jakie dziś sobie składacie dołączamy się my wasi duszpasterze. 

Życzymy Wam Drodzy Parafianie, aby Wasza radość z narodzenia Chrystusa była radością, 

prawdziwie chrześcijańską. Niech te święta dostarczą Wam, jak najwięcej dogłębnych przeżyć 

i wzruszeń, tak duchowych jak i rodzinnych. Niech przez te dni serca Wasze nie doznają 

żadnej udręki, a radość, która je ogarnia niech będzie zapowiedzią tej wiecznej, największej, 

której nikt Wam nie odbierze. 

 

  

 

   

 


