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1. IV Niedziela Adwentu. Święta tuż tuż. Msze święte roratnie o godz. 6.30.  O godz. 6.00 

nowenna do Dzieciątka Jezus. Zapraszam do wspólnego śpiewu i wspólnego oczekiwania na 

przyjście Pana. 

2. We wtorek zapraszam młodzież na godz. 17.00 do udekorowania choinek. 

1. W piętek Wigilia. Przeżyjmy ją godnie, zachowajmy tradycyjny post. Po Roratach można 

będzie zabrać Światełko Betlejemskie do godz. 9.00. Przynieśmy ze sobą znicz by zabrać 

owo światełko, od którego zapalimy wigilijną świecę. Nim zasiądziemy do wigilijnego stołu 

pamiętajmy o naszych pięknych chrześcijańskich zwyczajach i tradycjach. Niech będzie 

biały obrus, sianko, opłatek, puste nakrycie, odczytany fragment Ewangelii wg św. Łukasza 

o Narodzeniu Chrystusa dopiero łamanie się opłatkiem, życzenia i wieczerza wigilijna. 

Zachowajmy trzeźwość. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy odeszli i o nieobecnych.           

Są jeszcze opłatki wigilijne i świece wigilijne. 

2. O północy zapraszam na Pasterkę, przyjdźmy powitać Narodzonego Chrystusa.                           

Taca z Pasterki przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia. 
3. W sobotę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 24.00; 1000 i 1200. Po Mszy 

św. o godz. 1000 zapraszam dzieci do kolędowania przy szopce.  

4. W niedzielę drugi dzień świąt, Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Nie ma 

Święta Św. Szczepana. Jednak zgodnie z Tradycją na Mszach świętych będzie 

poświęcenie owsa.  Na Msze święte zapraszam małżonków razem. Po kazaniu odbędzie 

się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy św. o godz. 1000 zapraszam dzieci do 

kolędowania przy szopce. Taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski.  

5. Chorych będę odwiedzał we wtorek od godz. 9.00. Zapisy w zakrystii. 

6. Kolęda. Obostrzenia. 

27.12 – Poniedziałek, Msza święta o godz. 17.00: numery: 1-29;  

28.12 – Wtorek, Msza święta o godz. 17.00: numery: 30-54;  

29.12- Środa, Msza święta o godz. 17.00: numery: 55-75; 

30.12 – Czwartek, Msza święta o godz. 17.00: numery: 76-100A. Po Mszy świętej 

nabożeństwo i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przyjdźmy całymi 

rodzinami. 

7. Dziękuję za posprzątanie świątyni.  

8. Kancelaria parafialna czynna po Mszy świętej. 

9. Pamiętajmy – dbajmy o siebie i innych. 

10. Zachęcam bardzo do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

 

Pozostałe ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

 


