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1. We wtorek i w środę Msza Św. o godz. 17:00. Pół godziny wcześniej możliwośd 

skorzystania z sakramentu spowiedzi. We wtorek po Mszy Św. proszę o pomoc 
w ustawieniu szopki i ubieraniu choinek.  
W czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza Św. o godz. 8:00. W środę oraz 
w czwartek - ostatnie „roraty”.  

W czwartek w naszych domach spotkamy się przy stole - łamiąc się 
poświęconym opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia i spożywając 
wieczerze wigilijną. Niech to nasze wigilijne spotkanie będzie poprzedzone 
zapaleniem świecy, odczytaniem opisu narodzenia Chrystusa - z drugiego 
rozdziału Ewangelii św. Łukasza oraz wspólną modlitwą.  
O północy uroczysta Pasterka, sprawowana w intencji wszystkich Parafian 
oraz Gości. Serdecznie zapraszam.  
W piątek - Boże Narodzenie, nie będzie Mszy Św. o godz. 8:00.  

       
2. Intencje Mszy św.: 
     - poniedziałek, godz. 11:00 Msza Św. pogrzebowa śp. Tomasza NACHAJA 
      - wtorek, godz. 17:00 + Andrzej ZAKRZEWSKI – dar od uczestników 
pogrzebu 
  - środa, godz. 17:00 + Ewa WIDERA w 76 rocznicę śmierci 
      - czwartek, godz. 8:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
 w Boże Narodzenie:  
     godz. 10:00 - 
     godz. 16:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
 w sobotę, drugi dzień świąteczny: 

godz. 8:00  
    godz. 10:00 + Andrzej ZAKRZEWSKI – dar od uczestników pogrzebu 
    o godz. 16:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
     w przyszłą niedzielę: 
  godz. 8:00 + Helena KRYSZTOFIAK w 8 rocznicę śmierci oraz zmarli z 
rodziny 

  godz. 10:00 + Halina KOPECKA, Ryszard DZIKI 
  godz. 16:00 + Andrzej ZAKRZEWSKI – dar od uczestników pogrzebu 
 
3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywad uroczystośd Świętej Rodziny. Będzie 

to ostatnia niedziela kooczącego się roku kalendarzowego. Na Mszach 
sprawozdanie z minionego roku.  
 

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Następne sprzątanie za dwa tygodnie.  
  
5. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia „Gośd Niedzielny”  a dla dzieci „Mały 

Gośd”. Do Gościa” jest dołączony obrazek z modlitwą przy wigilijnym stole.  
 



 


