
ŚWIĄTECZNE OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 20.12.2020 

Metropolita warszawski w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych 

udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. osobom 

przebywającym na terenie archidiecezji warszawskiej. 

W związku z tym zapraszamy do jedności w modlitwie w dni powszednie podczas Mszy św. o godz. 18.30, a w 

niedziele i uroczystości podczas każdej Mszy Św. dzięki transmisji na żywo dostępnej na stronie parafii. 

1. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie 

(20 - 23 grudnia). Prowadzi je o. Maciej Ziębiec, redemptorysta z Rowów. 

Program rekolekcji przewiduje Msze św. o godz. 6.30 (roraty), 8.30 i 18.30. 

Spowiedź rekolekcyjna podczas każdej Mszy Św. 

2. Msza św. roratnia sprawowana jest do czwartku włącznie o godz. 6.30 

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

4. Przedświąteczne spotkanie lektorów świeckich jutro o godz. 19.30 w sali 

św. Alfonsa 

5. W czwartek 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Św. o godz. 6.30 

(roraty), 7.30 i 8.30 (nie będzie Mszy Św. o godz. 18.30). Pasterka o godz. 

20.00 i 24.00. Od godz. 23.30 wspólne kolędowanie w kościele. Podczas 

Pasterki nie będzie sprawowany sakrament pojednania. 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 piątek 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Św.  

o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30. Tego dnia nie będzie Godziny 

Miłosierdzia 
7. W sobotę 26 grudnia święto Św. Szczepana, męczennika. Msze Św.  

o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 18.30 

8. W przyszłą niedzielę 27 grudnia przypada święto Świętej Rodziny. Msze 

Św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 18.30. Tego dnia szczególnie 

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

będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i 

błogosławieństwo rodzin 
9. W czwartek 31 grudnia zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za 2020 rok 

wraz z nabożeństwem na zakończenie roku o godz. 17.00. Wyjątkowo 

tego dnia nie będzie Mszy Św. o godz. 18.30 ze względu na wprowadzoną 

przez Rząd godzinę policyjną 
10. W piątek 1 stycznia 2021 r. przypada Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi. Msze Św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 18.30 

i 20.00. Przypominamy, że tego dnia uczestnictwo we Mszy św. jest 

obowiązkowe. Tego dnia nie będzie Godziny Miłosierdzia 
11. W sobotę 2 stycznia 2021 r. po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem wynagradzającym Matce 
Bożej, a po niej zmiana tajemnic Żywego Różańca 

12. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni  

w dniach 21-23 i 28-31 grudnia w godz. 9.00-18.30 (z wyjątkami) 

13. Nieustanna Nowenna do MBNP w środę 23 grudnia o godz. 18.00 oraz  

30 grudnia o godz. 8.30 i 18.00 



14. W najbliższym czasie (do 5 stycznia 2021 r.) kancelaria parafialna czynna 

tylko we wtorek w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 oraz w środę w godz. 

16.30-18.30 

15. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym najubożsi z naszej parafii 

otrzymali paczki świąteczne. Wydaliśmy 50 paczek 

16. Informujemy, że tegoroczna wizyta duszpasterska nie odbędzie się w 

tradycyjnej formie. W związku z tym pragniemy zaprosić na Mszę Św. w 

intencji mieszkańców poszczególnych regionów parafii wraz z ich udziałem. 

Będzie to miało miejsce w styczniu 2021 r. podczas Mszy Św. o godz. 

18.30. Po Mszy Św. chętne osoby będą mogły spotkać się w Oratorium z 

duszpasterzami, aby porozmawiać na temat aktualnych problemów parafii z 

możliwością pytań i wolnych wniosków 

17. Już dziś zapraszamy na tradycyjny Galowy koncert kolęd, który odbędzie się 

w środę 6 stycznia o godz. 19.30. Wystąpi nasz chór „Sonus Innumerabiles” 

oraz zaprzyjaźnieni z naszą parafią soliści pod dyrekcją Artura Backiela, 

naszego organisty 

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 

 


