
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 22.12.2019 

1. Dzisiaj Msza św. z udziałem parafian wyjeżdżających na święta  

z Warszawy o godz. 12.30, a po niej spotkanie przy pierogach i barszczu  

w Oratorium 

2. Msza św. roratnia sprawowana będzie w poniedziałek i wtorek o godz. 6.30 

3. Opłatki na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii, kancelarii parafialnej i na 

furcie klasztornej 

4. Spowiedź przedświąteczna będzie możliwa w poniedziałek i wtorek podczas 

każdej Mszy św. 

5. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Św. o godz. 6.30 (roraty), 7.30  

i 8.30 Pasterka o godz. 24.00. Od godz. 23.30 wspólne kolędowanie  

w kościele, a bezpośrednio po Pasterce tradycyjne łamanie się opłatkiem. 

Zachęcamy do zachowania wigilijnych zwyczajów (czytanie Pisma św., 

modlitwa przed wieczerzą, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem itp.) i zgodnie  

z tradycją do powstrzymania się w tym dniu od spożywania potraw mięsnych 

6. W środę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Św. o godz. 8.00, 9.30, 

11.00, 12.30 i 18.30. Tego dnia nie będzie nabożeństwa Nieustannej Nowenny 

do MBNP 

7. W czwartek święto Św. Szczepana, męczennika. Msze Św. o godz. 6.30, 8.00, 

9.30, 11.00, 12.30 i 18.30 

8. W przyszłą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny. Tego dnia zapraszamy 

rodziny naszej parafii na Mszę Św. o godz. 12.30 podczas której będzie miało 

miejsce odnowienie ślubów małżeńskich i błogosławieństwo rodzin 

9. We wtorek 31 grudnia zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za 2019 rok 

wraz z nabożeństwem na zakończenie roku o godz. 18.30 

10. W środę 1 stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

Msze Św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30. Przypominamy, że tego dnia 

uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe. Nie będzie nabożeństwa 

Nieustannej Nowenny do MBNP 

11. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym najubożsi z naszej parafii otrzymali 

paczki świąteczne. Wydaliśmy XXX paczek 

12. 2 stycznia rozpoczyna się wizyta duszpasterska. Ojcowie przybędą do 

domów, by przynieść Boże błogosławieństwo. Wizyta duszpasterska 

będzie się rozpoczynać w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 

16.30, we wtorki o godz. 17.30, natomiast w soboty o godz. 15.30 

Plan kolędy na najbliższy czas przedstawia się następująco: 

CZWARTEK (2.01) – ul. Wierzynka (3,5), Długosza (2,4,6,21,23,25,27), 

Szlenkierów (2,6,15,17,22/28,30), Młynarska (37,37a) 

PIĄTEK (3.01) – ul. Młynarska 

(9,11,13,23,25,25a,25b,27,27a,29,31,35,35a) 

SOBOTA (4.01) – ul. Młynarska (26/28,30,30a,32,34), Żytnia 

(31/33,32,32a, 46,48) 

Nowych mieszkańców oraz tych, u których dotychczas nie było kolędy,  

a którzy chcą przez kapłana przyjąć Boże błogosławieństwo prosimy  

o wcześniejsze zgłoszenie do kancelarii parafialnej w godzinach 

urzędowania. Szczegółowy plan kolędy w wersji drukowanej wyłożony jest 

przy wyjściu z kościoła 



13. W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie w poniedziałek 

w godz. 9.00-11.00 oraz w piątek w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, zwłaszcza świątecznego numeru, która 

zawiera dodatki: kalendarz, śpiewnik oraz płytę z kolędami w wykonaniu 

zespołu Golec Orkiestra 

Mamy nadzieję, że spotkamy się na Pasterce, bądź na Mszy św. w uroczystość 

Bożego Narodzenia. Jednak tym wszystkim, którzy święta Bożego Narodzenia 

spędzą poza parafią, już dzisiaj przekazujemy serdeczne życzenia świąteczne. Niech 

te dni pozwolą Wam na nowo zdumionymi stanąć wobec niepojętej miłości Boga, 

pogłębią Waszą wzajemną jedność i miłość w rodzinach. Błogosławionych świąt 

Narodzenia Pańskiego 

 


