
Boże Narodzenie
25 grudnia 2022 r.

1. Wyrażam słowa wdzięczności za przekazane – życzenia z okazji
przeżywanych świąt Narodzenia Pańskiego.
Dziękuję wszystkim, którzy okazali pomoc w dekorowaniu kościoła na
dzisiejszą uroczystość.

2. Jutro drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego. Msze Św. o godz. 8:00,
10:00 oraz o 16:00.

3. Msze Św. w ciągu tygodnia:
- we wtorek Mszy Św. nie będzie.
- od środy do piątku - o godz. 15:00.
- w sobotę ostatni dzień kończącego się roku. O godz. 17:00 –

nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne, na zakończenie Starego Roku,
następnie Msza Św.

- w przyszłą niedzielę Nowy Rok. Msze Św. o godz. 10:00 oraz o
16:00, nie będzie Mszy o godz. 8:00.

Intencje Mszy Św.:
- poniedziałek,

godz. 8:00 + Adolf SOCHACKI /od sąsiadów Zawadzkich/
godz. 10:00 + Halina KOPECKA oraz Ryszard DZIKI
godz. 16:00 + Barbara REDDIG w 30 dzień po śm.

- środa, godz. 15:00 + Adolf SOCHACKI / od rodz. Jabłońskich/
- czwartek, godz. 15:00 + Adolf SOCHACKI /od Katarzyny i Patryka
Michalik/
- piątek, godz. 15:00 + Adolf SOCHACKI /od rodz. Sękowskich z
Dynowa/
- sobota, godz. 17:00 + Adolf SOCHACKI /od Zakładu Pogrzebowego/
- niedziela – Nowy Rok,

godz. 10:00 w intencji wszystkich Parafian – o Boże
błogosławieństwo w Nowym Roku

godz. 16:00 + Adolf SOCHACKI / od koleżanek z Niepublicznego
Przedszkola Językowego w Dynowie/

4. W tym tygodniu rozpocznie się Wizyta Duszpasterska, zwana „kolędą”.
- w środę – Waplewo, bloki od nr 64 do 69
- w czwartek – Waplewo, blok nr 38 oraz jedna klatka bloku nr 39 od

strony bloku 38.
- w piątek, pozostała klatka bloku nr 39, blok nr 40 oraz stare

przedszkole.
- w sobotę, od 9:00 – Maróz, bez stacji - od p. Poczta
- w poniedziałek, 2 I – Witramowo, strona od Waplewa, czyli od p.

Szypulskiej
Od poniedziałku do piątku przed południem, czyli od 9:00 - odwiedzam
osoby niepracujące, czyli rencistów i emerytów.



W rodzinach pracujących kolęda po południu – od godz. 16:15.
W sobotę odwiedzam wszystkich od godz. 9:00.
Woda świecona do zabrania znajduje się w przedsionku kościoła.

5. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z
Witramowa: GRZYWIŃSCY, CHMIELIŃSCY oraz. Zofię WIĘCKIEWICZ.
Proszę o wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia świąteczne wydanie „Gościa
Niedzielnego”. Jest to wydanie podwójne, stąd jego cena – 15 zł.
Polecam blok artykułów dotyczących istoty przeżywanych świąt BN.
Następny nr ukaże się 8 stycznia w nowej cenie – 10 zł. Jest także dla
dzieci styczniowe wydanie „Małego Gościa”. Jego obecna cena – 7 zł.

7. Z racji przeżywanych świąt wszystkim tu obecnym, Waszym rodzinom i
gościom - życzę wszelkiej pomyślności; aby nasze życiowe zamiary były
zgodne z wartościami i prawdą, którą przyniósł na świat Jezus Chrystus.
Życzę zdrowych, błogosławionych świąt, przeżytych w atmosferze,
jedności, zgody i rodzinnego ciepła. Niech Boża Dziecina Wam
błogosławi i Wszystkich mocno za rękę trzyma.


