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✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał

narazić

Jej

na

zniesławienie,

zamierzał

oddalić

Ją potajemnie.Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał
mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,
któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto
dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.Zbudziwszy się ze snu,
Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją
Małżonkę do siebie. (Mt 1, 18-24)

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA
W
uroczystość
Bożego
Narodzenia nie będzie Mszy
świętej
o
godz.
6.30.
Rozpoczynamy Mszą świętą
o godz. 8.00. We wtorek drugiego
dnia świąt w Święto św.
Szczepana
Msze
święte
w naszym kościele jak w każdą
niedzielę.

ODWIEDZINY KOLĘDOWE
W tym roku duszpasterskim
odwiedziny kolędowe naszych
parafian rozpoczniemy dnia
2 stycznia. Szczegółowy plan
kolędy
zostanie
podany
w osobnym biuletynie.

PODZIĘKOWANIA

Składamy
serdeczne
podziękowania
Wam
Drodzy
Parafianie za wsparcie dzieł
miłosierdzia
prowadzonych
przez
Caritas.
Za
Waszą
ofiarność i zaangażowanie. Za
tak wiele darów – w postaci
TORBY MIŁOSIERDZIA czy ŚWIEC
wigilijnego dzieła pomocy, które
stały się wydatnym wsparciem
dla najbardziej potrzebujących.
Dziękujemy także za wsparcie
KIERMASZU
ŚWIĄTECZNYCH
PIERNIKÓW, z którego dochód
przeznaczony
jest
na
dofinansowanie obozu letniego
dla dzieci. Całkowity dochód
wyniósł 5200 zł.

ZMARLI PARAFIANIE
W minionym tygodniu do
wieczności
odeszli
nasi
parafianie śp.: Jan Ogórek,
Sabina Rus, Maria Foder,
Henryk Salach – polecajmy
wszystkich naszych zmarłych
Bożemu Miłosierdziu.

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

Roraty
Na ostatnie w tym roku RORATY zapraszamy w poniedziałek i wtorek
na godz. 6.30, wcześniej od godz. 6.00 zachęcamy do udziału w śpiewie
GODZINEK do NMP. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na roraty
w poniedziałek o godz. 17.00. Młodzież jak co roku po porannych
roratach zapraszamy na wspólne śniadania.

Spowiedź świąteczna

Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi świątecznej. Spowiadamy
w poniedziałek 23.12. od 6.00 do 19.00 i Wigilię od g. 6.00 do 14.00.

Msze Pasterskie

Na Msze Pasterskie zapraszamy w tym roku: o godz. 21.30 [z udziałem
dzieci] oraz o północy o godz. 24.00. Pasterki poprzedzone będą
rodzinnym kolędowaniem od godz. 21.00 i 23.30. Msza Pasterska
w Kiczarowie odbędzie się o godz. 21.00, w Grabowie o godz. 22.30
a w Klępinie o godz. 24.00. Serdecznie zapraszamy.

Narodzenie Pańskie

Kiedy zasiądziemy z rodziną i przyjaciółmi do wigilijnego stołu
rozpocznijmy to niezwykłe spotkanie odczytaniem Ewangelii
o narodzeniu Pana Jezusa, pomódlmy się wspólnie i podzielmy
opłatkiem oraz śpiewajmy razem kolędy tak, jak nas uczyli nasi
ojcowie. Nie porzucajmy tych jakże głębokich i polskich zwyczajów.
Podzielmy się opłatkiem z samotnymi. Odwiedźmy sąsiadów o których
może nikt nie pamięta.

Święto Świętej Rodziny
Za tydzień w ostatnią niedzielę roku obchodzić będziemy Święto
Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest to dzień szczególnej modlitwy o
świętość małżeństw i naszych rodzin. Zapraszamy szczególnie tego
dnia na Mszę św. o godz. 12.30 w intencji małżeństw i rodzin naszej
parafii, zwłaszcza za rodziny rozdzielone emigracją, podczas której
odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

PONIEDZIAŁEK - 23.12.2019

INTENCJE MSZALNE

CZWARTEK - 26.12.2019 - św. Szczepana

6:30 WOLNA
8:00 +Maria Bojarska (1 r. śm.) – o radość nieba
8:00 ++Zygmunt Urbański (2 r. śm.), rodzice:
Zygmunt i Władysława /ona/ Urbańscy
17:00 +Tadeusz Smolarek (4 r. śm.) i zmarli
z rodziny
18:30 +Mieczysław Serafin – od ucz. pogrzebu
18:30 +Irena, Ryszard Pasternak – od uczestników
pogrzebu.

WTOREK - 24.12.2019
6:30 ++Bronisław, Wiesława /ona/, Grzegorz
i zmarli z rodziny
6:30 W intencji ks. Adama – z okazji imienin – od
Żywego Różańca
6:30 O Boże łaski i potrzebne dary dla Ewy
z okazji imienin
8:00 ++Ewa Wojtkiewicz, Maria, Józef, Marta
i Jerzy Mrozik
8:00 W int. zbawienia dusz w czyśćcu cierpiących

ŚRODA - 25.12.2019 - Narodzenie Pańskie
21:30 O zdrowie i błog. Boże dla Adasia
24:00 Za parafian
24:00 O Boże błog. na dalsze lata życia,
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla
Jolanty, Krzysztofa Gaszyna i całej rodziny
24:00 ++Marianna, Andrzej i Jan Tomaszewscy
8:00 ++Stanisław, Wiktoria, Franciszek,
Edward Juchniewicz, Tadeusz Przybysz
8:00 +Jan Kaczmarek (2 r. śm.)
9:30+Andrzej Szmit (1 r. śm.) – o dar zbawienia
9:30 +Feliks Szafnlera (19 r. śm.)
9:30 ++Józefa /ona/ i Józef Kopczyńscy,
Katarzyna i Jan Płaza
11:00 ++Antonina /ona/, Kazimierz, Krzysztof,
Wacław
11:00 ++Władysława /ona/ Banach, Antoni,
Stanisław, Bronisław i Janina
12:30++Egon Kosiedowski i Wanda Kosiedowska
12:30 ++Bronisława, Tadeusz, Gabriel i Józefa
/ona/ oraz zmarli z rodzin: Kołowrotkiewicz
i Bieńkowskich
14:00 +Tadeusz Sadowski (15 r. śm.)
19:00 ++Józefa /ona/ i Józef Kopczyńscy,
Katarzyna i Jan Płaza
CZWARTEK - 26.12.2019 - św. Szczepana
6:30 WOLNA
8:00 ++Stanisława
Stanisław, Jerzy

/ona/,

Stefan,

Eugeniusz,

8:00 Dziękczynna za 8 lat małżeństwa Alicji
i Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo na
dalsze lata wspólnego życia
9:30 O Boże błogosławieństwo dla Tomasza
i Elżbiety z okazji 40 r. sakramentu Małżeństwa
9:30 ++z rodziny Salwin: Jan, Franciszka /ona/,
Ignacy, Stanisława /ona/
11:00 ++Kazimierz, Antonina, Krzysztof, Wacław,
Barbara
11:00
Dziękczynna
z
prośbą
o
Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla: Jana
i Krystyny (51 r. ślubu), Przemysława i Magdaleny
(23 r. ślubu), Mariusza i Sylwii (21 r. ślubu)
11:00 ++Zofia, Franciszek, Krzysztof, Anna i Barbara
– o życie wieczne
12:30 Dziękcz. z prośbą o Boże błog. i potrzebne
łaski dla Alicji i Janusza Wędzina w 50 r. ślubu
12:30 ++Jerzy, Krzysztof i zmarli z rodziny
14:00 ++Helena, Adam i Jan Kozłowscy
19:00 +Janina Nakruń (14 r. śm.)
PIĄTEK - 27.12.2019 - św. Jana Apostoła i Ewang.

06:30 WOLNA
08:00 ++Eudokia Królikowska (2 r. śm.) i zmarli
z rodziny
12:00 WOLNA
18:30 +Piotr Raczyło (1 r. śm.)
18:30 ++Wiktoria Walkowiak (6 r. śm.), Weronika
Pacek (18 r. śm.) i zm. z rodzin: Walkowiak i Pacek
SOBOTA - 28.12.2019 - św. Młodzianków
6:30 WOLNA
8:00 ++Władysław, Maria Kurak – od rodziny
18:30 +Robert Mrozek (8 r. śm.)
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 29.12.2019
6:30 WOLNA
8:00 ++Jan i Wiesława Szunejko
8:00 Dziękcz. dla całej rodziny Andrzejewskich
i Borkowskich
9:30 Dziękczynna z okazji 5. urodzin Oliwii
z prośbą o Boże błogosławieństwo
9:30 ++Wincenty, Stefania, Antoni i zmarli
z rodziny
11:00 +Jarosław (3 r. śm.) – o dar nieba
11:00 +Zdzisława /ona/Wiecka – od uczest. pogrz.
12:30 Za Parafian
12:30 ++Tadeusz Kudyba (3 r. śm.), rodzice: Stefania
/ona/ i Mariusz Będzińscy; teściowie: Bronisława
/ona/ i Michał Kudyba oraz za zm. z rodziny
14:00 ++Ludmiła (rocz. śm.), Helena, Józef, Jerzy
z rodziny Stańczyk
19:00 Dziękcz. z prośbą o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej dla: Ilony i Łukasza (15 r. ślubu.),
Katarzyny (35 r. ur.), Marii (1 r. ur.), Julii (14 r. ur.),
Kingi (8 r. ur.) i Łukasza (40 r. ur.)

