
 Przeżywamy dziś Uroczystość Bożego Narodzenia. Niech Słowo, które stało 
się Ciałem i zamieszkało między nami, zagości także w życiu każdego z nas, a Pan 
Jezus, dziś nam narodzony niech błogosławi każdemu we wszystkich jego działa-
niach.  Niedziela, drugi dzień świąt jest jednocześnie Świętem Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to także dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin.  

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Serdecznie zapraszamy także do wspólnego kolędowania podczas Nieszporów 

w dni świąteczne – czyli na godzinę 15.30. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przesłali nam swoje życzenia i w modlitwie wyrażamy im naszą wdzięczność. Zgod-
nie z tradycją 27 grudnia obchodzimy święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty i jak 
nakazuje tradycja w dniu tym na zakończenie mszy odbędzie się błogosławieństwo 
wina. We wtorek 28 grudnia będziemy obchodzić święto św. Młodzianków. Zapra-
szamy w tym dniu wszystkie dzieci na mszę św. o godz. 10.00. W ostatnim dniu roku 
kalendarzowego zapraszamy Parafian na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne, a 
po nim na Mszę św. na zakończenie roku i sprawozdanie roczne.  
 Oktawa Uroczystość Bożego Narodzenia kończy się 1 stycznia Uroczystością 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest t jednocześnie światowy dzień modlitw o pokój 
na świecie. Msze w tym dniu w porządku niedzielnym. W tym dniu możliwe jest 
zyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami i publicznym odmówieniu 
hymnu Ciebie Boga wysławiamy. Tak samo odpust zupełny można uzyskać w pierw-
szym dniu nowego roku po publicznym odmówieniu hymnu do Ducha Świętego. 
Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na seminarium duchowne. 
 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy włączyli się do akcji pt.: 

„Anioł Dobroci”. Przygotowano w sumie paczki dla ponad 60 dzieci.  Również dla 80  
seniorów przygotowaliśmy paczki świąteczne i zostały one im dostarczone. Trady-
cyjnie chcemy też w czasie świąt przeprowadzić akcję „Podziel się posiłkiem”. W 
zakrystii będą jednorazowe pojemniki na żywność, które można pobierać. 27 grud-
nia w oratorium będziemy odbierać przyniesione przez Was pokarmy i przekazywać 
natychmiast potrzebującym.  
 Odwiedziny duszpasterskie dla tych Parafian, którzy złożyli deklarację kolę-

dową, rozpoczną się po nowym roku, od 2 stycznia. Księża będą dziennie odwiedzać 
około 4 rodzin, plan jest w gablotce i na stronie parafialnej. Na podany w deklaracji 
numer telefonu księża wcześniej będą się kontaktować i ustalać szczegóły odwie-
dzin. Również w styczniu odprawiane będą msze kolędowe, a ich terminy będą po-
dane w intencjach mszalnych. Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, 
a zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 Kolekta na Pasterce przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia, w ciągu dnia 

– na potrzeby parafii, a w drugi dzień świąt na Wydział Teologiczny UŚ. Serdeczne 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary. W związku z nowymi regulacjami związanymi z CO-
VID-19 informujemy, że w naszym kościele, który może pomieścić jednorazowo do 
700 osób, zmienione zostały limity dla osób niezaszczepionych i obecnie wynoszą 
do 30% czyli do 210 osób. Limity te nie dotyczą osób zaszczepionych. Jednocześnie 
przypominamy Parafianom o odpowiedzialności i miłości bliźniego realizowanych 
także poprzez zachowanie zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Jadwiga Mój, Mariusz Różański, Zofia 

Fiałkowska, Rudolf Malgrab, Anna Mańka, Rut Trzeciok, Bronisław Porwoł, Wanda 
Hajzik, Róża Satlak. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
26 grudnia 2021–  Niedziela Swiętej Rodziny –Lk2,41-52 
27 grudnia 2021– Poniedziałek  -  J20,2-8 
28 grudnia 2021– Wtorek   - Mt2,13-18 
29 grudnia 2021– Środa – Lk2,22-35 
30 grudnia 2021– Czwartek    - Lk2,36-40 
31 grudnia 2021– Piątek   - J1,1-18 
1  stycznia 2022 – Uroczystość Swiętej Bożej Rodzicielki – Lk2,16-21 
 

NIEDZIELA – ŚWIETO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA             26.12.2021 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Teresę Dorszewską w 8 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z okazji 80 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Mieczysława Woź-
niak z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem  za odebrane łaski z prośbą o zdrowie ii bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa i Małgorzaty Jencz-
mionka z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie ii 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Te Deum.    

15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30  Msza św. Za + Marię Napiórkowską w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za ++ Jana, Barbarę i Marka Weryńskich.  

 
PONIEDZIAŁEK – Święto Św. Jana, Apostoła i Ew.        27.12.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 



7.00 Msza św. Za + Agnieszkę Kochańską – dar od bratanicy Magdaleny z 
Pawłem.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Gerarda i Danielę Błaszczok.++ rodziców.   
18.00 Msza św. Za + Edytę Bentka w 1 rocznicę śmierci. 

 
WTOREK – Święto Św. Młodzianków, męcz.                      28.12.2021 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Pluta w rocznicę śmierci, męża Zygfryda, rodzi-

ców i teściów.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Erwina Kodurę, rodziców Elfrydę i Jana. 
10.00 Msza św. w intencji dzieci naszej parafii. 
18.00  Msza św. Za ++ Cecylię i Stefana Korbica we wspomnienie urodzin 

  
ŚRODA V Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia      29.12.2021r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Bolesława Goraus w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za + Henryka Sobala w kolejna rocznicę śmierci, rodziców Martę i 
Józefa.   

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Angeli z okazji urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  

18.00 Msza św.  Za + Marię Maj w 5 rocznicę śmierci, męża Władysława. 
 

CZWARTEK – VI Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia   30.12.2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Agnieszkę Kochańską – dar od Natalii z Krzysztofem.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Dawida Pozimskiego – dar od cioci.  
13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety i Bolesława 

Chromy z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem  za odebrane łaski z prośbą o zdrowie ii 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Te Deum. 

14.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny i Benona Achtelik z 
okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem  za odebrane łaski z prośbą o zdrowie ii błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny Te Deum. 

18.00 Msza św. Za + matkę Annę Brzezinka w 28 rocznicę śmierci. 
 

  
PIĄTEK – VII Dzień w oktawieBożego Narodzenia    31.12.2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Emilię Bindacz we wspomnienie urodzin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Aleksandrę Piechaczek w 1 rocznicę śmierci.  
16.30 Nabożeństwo na zakończenie starego roku. 
17.00 Msza św. W intencji Parafian.  

  
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  01.01.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Świętej Bożej 

Rodzicielki w intencji Sióstr Służebniczek z prośbą o błogosławieństwo 
Boże w rozpoczynającym się Nowym Roku. 

9.00 Msza św. W intencji poczętego dziecka o prawidłowy rozwój i zdro-
wie. 

10.30 Msza św.  Za + Zdzisława Buczkowskiego.    
12.00 Msza św. kolędowa: W intencji Parafian z ulic: Nowej, Benedykta, 

Kolbego, Kasprzaka, Spokojnej, Czechowa, Słowiczej i Jasnej. 
15.30 Nieszpory kolędowe. 
16.30 Msza św. Za + Piotra Niespodziany – dar od teściowej. 
18.00 Msza św. Za ++ Wiktorię i Wilhelma Masarczyk, rodziców z obu stron 

oraz rodzeństwo. 
 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM    02.01.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. wolna intencja... 
9.00 Msza św. wolna intencja... 
10.30 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic: Wieniawskiego, Wą-

skiej, Krzywej, Szpitalnej i Chopina 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Świtula z okazji 85 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie ii błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Aurelia Dudek, Emilia Brzezina, 

Hanna Bień (ochrzczone: Kamila Konieczny, Matylda Jurczak). 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adama Postawka z okazji 

60 rocznicy urodzin, oraz w intencji wnuczki Barbary z okazji urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Światło Ducha Świę-
tego, opiekę Anioła Stróża zdrowie  i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 

 


