
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 18.12.2022 

Józefie … albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 

Wszelkie dobro rodzi się z Ducha Świętego. Stoimy na progu pięknych świąt 

Narodzenie Pańskiego. Aby one były głębokie w swojej wymowie,                         

i doprowadziły nas do osobistego spotkania Jezusa a w Nim ze sobą 

wzajemnie, potrzeba nam mocy Ducha Świętego. Wołajmy w tych ostatnich 

godzinach oczekiwania na Boże Narodzenie, o wylanie na nas Mocy                      

z wysoka. By Pan nas poprowadził do naprawienia wszelkich bolesnych 

wzajemnych relacji, by Chrystus narodził się w nas. Pomoże nam w tym 

przede wszystkim pojednanie się z Bogiem a w Nim ze sobą. 

W tym przygotowaniu może nam również pomóc, charyzmatyczny kapłan                

z Indii, Ojciec Joseph Vadakkel Gościliśmy go w 2016 r. pozostawił                      

w sercach naszych, świadectwo kapłana posługującego z mocą i z darem 

niezwykłego pokoju. Zapraszam w środę 21.12 na mszę św. wieczorną, 

Ojciec będzie posługiwał darem modlitwy o uzdrowienie. 
 
Dziękuję Panu Bogu za dar rekolekcji i posługę O. Jakuba, słyszałem wiele 

słów wdzięczności za moc jego słowa. Dziękuję również za dar spowiedzi,               

z której wielu z Was skorzystało i za posługę kapłanów z dekanatu. 

Roraty od pon. do piątku o godz. 7 rano, a popołudniu dla dzieci o 1700.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1600.  

 
We wtorek po mszy św. wieczornej prosimy młodych przygotowujących się 

do sakramentu bierzmowania i ich rodziców do ubrania choinek. 

W środę po godz. 1400 Rycerze Kolumba, rozwiozą paczki do potrzebujących. 

Proszę jeszcze  raz, o dyskretne wskazanie potrzebujących  osób. 
 
W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o osobach samotnych. 

Proszę spytajmy sąsiada, czy można w czymś pomóc. Może warto podać 

przygotowaną przez nas świąteczną potrawę, zaprosić do stołu. Pamiętajmy  

o wzajemnym przebaczeniu. Proszę zachowajmy wstrzemięźliwość w tym 

dniu od potraw mięsnych, tj. polska tradycja, nie wymóg kanoniczny. 

Pasterka o godz. 2400.  Porządek mszy św. w święta Bożego Narodzenia                    

w niedzielę i poniedziałek o godz. 800; 1000; 1200; 16. 

 
 

          

          

          

          

         

 INFORMATOR PARAFIALNY 18 GRUDNIA 2022 R. 

  

Mt 1, 18-24 

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

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. 

Oto słowo Pańskie. 
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W zakrystii jest końcówka opłatków i świec Caritas –W. D. P Dz. Również są 

bardzo ciekawe kalendarze rolnika z wieloma cennymi przepisami                            

i tradycjami oraz kalendarze diecezjalne. Na stolikach są wyłożone kalendarze 

misyjne – dobrowolna ofiara na misje, proszę wrzucić do skarbony. 
 

Harcerze przyniosą w środę Betlejemskie Światło Pokoju, będzie można 

zabrać do domu na wigilijny stół po mszy św. wieczornej. 
 
Bóg zapłać Rodzinom ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 250 zł.                      

W piątek po mszy św. wieczornej zapraszam kolejne 10 Rodzin ze Ścięgien.  

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i środę od 1500 – 1630. 

Ze wspólnoty parafialnej odeszli + Andrzej Życiński z Zachełmie i Adela 

Molendowska z Gruszki.. 
 

INTENCJE MSZY ŚW. 19 - 25/12/2022 
 

19/12/2022 Poniedziałek 

07:00 wolna 

17:00 rez. Celina Zagnańska. 

20/12/2022 Wtorek 

07:00 + Heleny Pela. 

17:00 Dziękczynna z okazji urodz. Jakuba i Julii z prośba o błog. Boże, dary 

Ducha Św. i opiekę M. Najświętszej. 
 

21/12/2022 Środa 

07:00 wolna 

17:00 O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla grupy I ze Ścięgien i ich rodz. 

troszcz. się o kościół. 

W int. Kamili o łaskę wiary, moc Ducha Świętego i opiekę M. Najświętszej. 

+ Mieczysława Chłopek int. żony Zofii i synów  

+ Janiny Jędryka int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Knez int. Anny i Jarosława Piotrowskich. 

+ Genowefy Jończyk int. rodz. Czajówi Kosmalów. 

+ Heleny Mazur int. rodz. Majeckich. 

+ Janiny Rzońca int. córki Anny z rodz. 

+ Stanisława Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Andrzeja Życińskiego int. brata Włodzimierza z rodz. 

+ Doroty Bilskiej int. Elżbiety Anny i Wspóln. Odn. w Duchu Św. 
 

22/12/2022 Czwartek 

07:00 Z wdzięcznością za dar 20 - lecia Margaretek, z prośbą o Boże błog. 

dla modlących się w Margaretkach oraz za zmarłych z kręgu Margaretek. 

17:00 1. + Grzegorza Wydrych. 

2. + Stanisława w 1 rocz. śm. Edwarda Katarzyny Borowiec. 
 

23/12/2022 Piątek 

07:00 wolna 

17:00 + Janiny Adamiec  w18 rocz. śm. 
 

24/12/2022 Sobota 

08:00 1. W int. Parafian o otwarcie serc na przychodzącego Pana. 

2. Wolna. 

24:00 1. + Henryki Stanisława  Jończyk, Mariana Mirosława Janik. 

2. + Włodzimierza Garyckiego int. żony z rodz. 
 

25/12/2022 Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

08:00 + Marianny Stanisława Liwocha, Zofii Jana Dudzik, Jerzego Sylwestra 

Makuch. 

10:00 + Bronisławy Stanisława Zygmunta Wójcik, Zdzisława Włodarczyk, 

Franciszka Żołądek. 

12:00 + Joanny Romana Czesława, Józefa w 26 rocz. śm. Żołądek, 

Krzysztofa Bracha - int. wnuczki Anity z rodz. 

16:00 rez. Grażyna Kumor. 


