
NARODZENIE PAŃSKIE 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 25 grudnia 2022 

 

l. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej 

z wielką radością śpiewaliśmy Chwała na wysokości Bogu… Słowami tego hymnu 

uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej 

światłości i stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości 

będą pełne błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn. Niech ta 

Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz 

trudną codzienność. Naszą modlitwą ogarnijmy wszystkich cierpiących, chorych                      

i dotkniętych wojną, szczególnie w Ukrainie. 

 

2. Oktawa Bożego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne wspomnienia. Jutro w drugi 

dzień Świąt tradycyjnie czcimy Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. We wtorek, 27 

grudnia, wspominamy Świętego Jana Apostoła i największego teologa wśród Ewangelistów. 

W środę, 28 grudnia, wspominamy Świętych Młodzianków Męczenników. W piątek, 30 

grudnia, w kalendarzu liturgicznym umieszczono święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi         

i Józefa. Wspólnie będziemy prosić Świętą Rodzinę o świętość naszych rodzin.  

 

3. W sobotę 31 grudnia o godz. 18:00 Msza Święta na zakończenie starego roku                        

z nabożeństwem przebłagalnym. W przyszłą niedzielę, 1 stycznia, przypada uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się         

o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2023. Będzie to 

jednocześnie pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu 

i zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

 

4. Od wtorku 27 grudnia rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Plan kolędy 

na najbliższe dni dostępny jest w gablotkach i na stronie internetowej parafii. W nowym roku 

kolędę rozpoczniemy w poniedziałek 2 stycznia. Ks. Michał od godz. 14:00 odwiedzi 

mieszkańców Mszany Górnej os. Kępy i Krzystki do państwa Białoń, ks. Proboszcz od godz. 

8:30 – domy przy ul. Starowiejskiej i ul. Kolbego oraz Apartamenty Centrum przy ul. 

Starowiejskiej, ks. Mirosław od godz. 8:30 – ul. Słoneczna. W przyszłym tygodniu podamy 

plan kolędy na kolejne dni. W najbliższy wtorek Adorację przy żłóbku poprowadzi OSP          

i Orkiestra Dęta z Mszany Górnej.  

 

5. Kancelaria parafialna w najbliższym tygodniu będzie czynna tylko w godzinach 

przedpołudniowych, we wtorek kancelaria nieczynna. 

 

6. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom naszego kościoła i parafii: firmie       

pp. Cichańskich za dary dla potrzebujących, p. Annie Kotarskiej za przygotowanie tła do 

dekoracji żłóbka, p. Ryszardowi Węglarz za prace stolarskie oraz służbie kościelnej za 

zaangażowanie i poświęcony czas. 

 

7. W imieniu rodziców składamy podziękowania wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę 

wsparli naszego małego parafianina Maksymiliana Palaca. Zebrano kwotę 34.356,60 zł. 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za otwarte serca. 

 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Anna Suś 

i Śp. Władysław Szczypka . Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 
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