
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

25 grudnia 2022 ROKU  - BOŻE NARODZENIE 

 

                          Dziś Boże Narodzenie. Życzenia od ks. Arcybiskupa 
                                                            Umiłowani Archidiecezjanie! 
Święta Bożego Narodzenia każdego roku przypominają nam orędzie pokoju. Jest to jedna z tych wartości, do której z utęsknieniem 
dążmy, jednocześnie doświadczając jak sami jesteśmy słabi w jej realizacji. W wezwaniu aniołów skierowanym do pasterzy czuwa-
jących przy swoich trzodach słyszymy o pokoju, który zagościł na ziemi wraz z narodzinami Syna Bożego. Historia Świętej Rodziny, 
która doświadczyła dramatu ze względu na dekret Heroda wzywający do zgładzenia małych chłopców, ukazuje, że ciemność świata 
przeciwstawia się prawdziwej światłości, że Słowo "przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 1, 11). Ludzkie serca 
odwrócone od Boga są dalekie od pokoju tak długo, aż Książę Pokoju nie zamieszka w tych sercach i nie przemieni codziennych 
ludzkich wyborów. 
                                                                     Drodzy Siostry i Bracia! 
W tym pięknym czasie Bożego Narodzenia, który skłania nas do naśladowania Chrystusa w czynieniu dobra, aż do daru z siebie, 
życzę Wam, by codzienne powierzanie się Chrystusowi dodawało Wam odwagi do wprowadzania pokoju w Wasze codzienne życie! 
Niech światło, które napełniło radością serca Maryi i Józefa a także pasterzy i mędrców ze wschodu, rozbłyśnie wśród Was, w 
waszych  rodzinach,  

                                Na nadchodzący Nowy Rok 2023 z serca Wszystkim błogosławię! 

1. Jutro   II dzień Świąt – Msze św. jak w niedzielę. O godz. 14.30 bardzo serdecznie zapraszamy na Jasełka w wykonaniu 

dzieci z naszej szkoły. Składka przeznaczona na KUL i WT UAM. 

2. W sobotę  ostatni dzień starego roku. Wspomnienie św. Sylwestra – Papieża. Msza św. i nabożeństwo dziękczynne o 

17.00. Zapraszam do kościoła, żeby podziękować P. Bogu i MB za wszystkie otrzymane łaski w kończącym się roku , jak 

również za łaski otrzymane w ciągu całego dotychczasowego życia ! 

3. W niedzielę 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. o 10.30 i 17. 00. Rozpoczynamy Nowy Rok 

Pański 2023. Tego dnia przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

4. Po dwuletniej przerwie wracamy do tradycyjnej formy kolędy. W tym roku rozpoczniemy od Dusznik. Pragnę wnieść do 

każdego domu pokój i błogosławieństwo na nadchodzący Nowy Rok. Na stole nakrytym białym obrusem niech znajdzie 

się krzyż, świece, Pismo Święte, woda święcona, zeszyty do religii dzieci i młodzieży, odświętny strój i jeśli to możliwe - 

wszyscy domownicy. Wzorem poprzednich lat, jeśli można prosić, to poproszę o przywiezienie i odwiezienie kapłana. 

Ofiary z kolędy przeznaczylibyśmy na przyszłoroczne malowanie kościoła. 

5. Zmarli nasi Parafianie : Śp. Eugeniusz Jedwabny l.69  - pogrzeb odbył się w piątek i śp. Renata Stawik l. 56 – pogrzeb w 

czwartek o godz. 10.00 -  oboje z Dusznik. Dobry Jezu….. 

6. W kalendarzu liturgicznym: w pon.: - św. Szczepana dk. I m.; wt.:  - św. Jana Ap. i Ewangelisty; śr.: - św. Młodzianków 

mm.; pt.: - święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 

7. Prasa katolicka - świąteczne wydania : Przewodnik Katolicki 13 zł ; Gość Niedzielny 15 zł /. Biuro w czasie trwania 

kolędy czynne tylko po rannych Mszach św. o 8.00. 

8. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy okazali jakąkolwiek życzliwą pomoc dla kościoła, za świąteczne życzenia i  

przyniesione dary na święta. Bóg zapłać rodzicom dzieci kl. III za przygotowanie kościoła, dekorację choinek, żłóbka na 

Święta , Paniom regularnie sprzątającej kościół, za ofiary . Bóg zapłać. Życzę wszystkim błogosławionego świątecznego 

tygodni 

 

 


