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1. Jutro w poniedziałek – w wigilię uroczystości Bożego Narodzenia – nie będzie Mszy św. 
wieczornej. Okazja do spowiedzi św. od godz. 7:30 do 8:30. 

2. Pasterka o północy z poniedziałku na wtorek. W czasie liturgii będzie śpiewał nasz chór 

parafialny, na przemian z wszystkimi wiernymi. 
3. W uroczystość Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. 

4. W drugim dniu świąt, w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Msze św. w naszym 

kościele według porządku niedzielnego. Składka będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, Wydział Teologiczny UAM – u i szkoły katolickie. 

5. W czwartek, 27 grudnia, przypada 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niech 

wyrazem naszej pamięci i wdzięczności za odzyskaną wolność, za patriotyczną postawę 
Powstańców i ich rodzin będą wywieszone flagi. 

6. W przyszłą niedzielę przypada święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 

7. Kolędę duszpasterską rozpoczniemy 28 grudnia od ulic: Długa, Strzałowa i Rybaki. 

 

Plan kolędy: 
 piątek, 28.12. 2018: – ul. Długa 8, 9, 10, 11, 12, 

– ul. Strzałowa 2, 2a, 3, 4. 

 sobota, 29.12.2018: – ul. Strzałowa 6, 7, 
– ul. Rybaki 1a, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b. 

Po Nowym Roku – ul. Rybaki ( ciąg dalszy ), Kwiatowa, Kopernika, Strzelecka. 
Plan zostanie podany w przyszłą niedzielę. 

Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15:30, w sobotę o godz. 14:30. 
Prosimy zwracać uwagę na kolejność zapowiadanych numerów domów oraz – jeżeli  

to możliwe – powiadomić o kolędzie nieobecnych w kościele sąsiadów, zwłaszcza starszych i 

samotnych. Ofiary kolędowe w tym roku przeznaczamy na remont dachu naszego kościoła. 
 

8. Opłatki wigilijne można nabyć w Parafialnej Caritas ( ul. Łąkowa 3 ) dzisiaj po każdej Mszy 

św. W zakrystii po liturgii – świece na stół wigilijny. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Do każdego numeru jest dołączony 

modlitewnik 5 minut z Bogiem na styczeń 2019 r. 
 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 



 

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście! 

 

Święta Bożego Narodzenia to radość z tego, że Bóg wkroczył w dzieje 

ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało”. 

 

Przeżywanie po chrześcijańsku tych świąt nie może ograniczyć się tylko  

do zewnętrznych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do 

samej Tajemnicy Wcielenia. 

 

Przeżywajmy te święta po chrześcijańsku – w gronie rodzinnym, pochyleni  

nad Ewangelią. Życzenia, które sobie składamy, niech przenika i opromienia 

dobroć samego Boga, który w swoim Synu do nas przychodzi. 

 

Jako Wasi Duszpasterze składamy Wam, Drodzy Parafianie i Szanowni 

Goście, najlepsze życzenia radosnych i błogosławionych Świąt! 


