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1. W poniedziałek Msza Św. o godz. 17:00. Po Mszy Św. proszę o pomoc w 

ustawieniu szopki i ubieraniu choinek. 
We wtorek - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza Św. o godz. 8:00 - będą to 
ostatnie „roraty”. W poniedziałek oraz we wtorek przed Mszami możliwośd 
skorzystania z sakramentu spowiedzi. 

We wtorek 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, do jak najliczniejszego udziału. 
W środę - Boże Narodzenie, nie będzie Mszy Św. o godz. 8:00. W pierwszy 
dzieo świąt, o godz. 12:00 - Msza Św. w Marózie. 

       
2. Intencje Mszy św.: 
     - poniedziałek, godz. 17:00 +Tadeusz GLINKA - dar od uczestników pogrzebu 
 - środa, w Boże Narodzenie:  
 o godz. 10:00 + Grzegorz KORYTO i Michał BUCIOR 
 o godz. 16:00 + Janina LEWICKA  
 - czwartek, drugi dzieo świąteczny: 
      o godz. 8:00 + Stanisław, Genowefa, Ryszard i Eugeniusz RUDZCCY   oraz 
Stanisław, Krystyna i Mieczysław WRZESIOSCY 
       o godz. 10:00 + ks. Tomasz ZAWADZKI i ks. Dariusz KRAWCZYK  
       o godz. 16:00 + Zofia MACIEJEWSKA – dar od uczestników pogrzebu 
     - piątek, godz. 17:00 +Tadeusz GLINKA - dar od uczestników pogrzebu 
   w przyszłą niedzielę: 
 o godz. 8:00 + Marta MAKOWSKA – intencji od s. Waldemara z Rodziną 

 o godz. 10:00 + Halina, Henryka/k,/ i Franciszek KOPECCY,  
Ryszard DZIKI oraz Tadeusz PIOTROWSKI 
 o godz. 16:00 + Zofia MACIEJEWSKA – 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 „Gość Niedzielny”  a dla dzieci „Mały 

Gość”. „Gośd Niedzielny” jest to podwójne świąteczne wydanie, stąd jego cena 
– 10 zł. Do Gościa” jest dołączony obrazek z modlitwą przy wigilijnym stole 
oraz List Ojca  Świętego – „O znaczeniu i wartości żłóbka”. 



 
 
 


