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Zapraszamy na Mszę św. Roratnią, którą odprawiamy w dni powszednie codziennie           

o godz. 18.00. W jej trakcie - Nowenna do Dzieciątka Jezus. 

Spowiedź adwentowa we wtorek 22 grudnia  w g.6.30 - 8.00. i 16.00 - 18.00. 

Odwiedziny chorych od g.9.00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. 

Po Mszy św. Roratniej Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej. 

We środę po Mszy św. Roratniej próba asysty służby liturgicznej. 

Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritas - są do            

nabycia u Pań z Grupy Charytatywnej, jak również opłatków na stół wigilijny, które uroczyście              

zostały poświęcone. Zadbajmy o pobłogosławiony chleb na naszym wigilijnym stole. 

W czwartkowy wieczór w gronie rodziny spożyjemy Wigilię, zadbajmy o jej           

tradycyjny, chrześcijański charakter /dzielenie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie         

fragmentu Ewangelii np.Łk 2,1-20, wspólny śpiew kolęd/. 

Uroczystość Bożego Narodzenia powitamy Pasterką o północy. Młodzież        

zaprasza na Koncert Kolęd, pół godziny przed Mszą św. Składka na Pasterce przeznaczona             

jest na Fundusz ratowania nienarodzonych dzieci i domy samotnej matki.  

Parafianom i naszym Gościom życzymy radości i pokoju z osobistego          

spotkania z Bożym Synem. 

W Uroczystość Bożego Narodzenia i Święto św. Szczepana niedzielny         

porządek Mszy świętych. 

W drugi dzień świąt składka  przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie. 

W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 

 

“Bóg zapłać” za ofiary złożone w miniona niedzielę, które przeznaczymy na pokrycie            

kosztów wykonania nowych ławek do naszego kościoła. Zebrano kwotę 15.020 zł. 

Dziś przed naszym kościołem kwesta Stowarzyszenia Charytatywnego DOBROSŁAW        

z Lublina na rzecz Filipka , który urodził się z wieloma wadami wrodzonymi i wymaga               

leczenia oraz rehabilitacji. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Stefania Surdyka 

wtorek g.7.00 + Stefania Surdyka 

środa g.7.00 + Stefania Surdyka 

czwartek g.7.00 + Stefania Surdyka 
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Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego dla naszej diecezji na           

czas pandemii, w tym roku wizyta duszpasterska - kolęda, bedzie przebiegać w innej             

formie niż dotychczas. Jako duszpasterze pragniemy spotkać się z Wami nie w waszych             

domach, ale na wspólnej liturgii w naszym kościele podczas wieczornej Mszy św. o g.19.00.              

Wyznaczone rejony kolędowe zapraszamy na wspólną modlitwę i Błogosławieństwo Boże.          

Przebieg liturgii przedstawimy w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Rejony kolędowe, które zapraszamy do wspólnej modlitwy: 

28 XII poniedziałek - ul. Cechowa nr parzyste i nieparzyste, 

         ul. Łużycka obie strony, 

        ul. Widnokrąg, 

        ul. Fr. Siedliskiej i Nazaretańska, 

        ul. Łużycka bloki nr 42,44, 54, 

        ul. Rodziny Jędów, 

 

29 XII wtorek - ul. Kijanki, Pochyła i Urwana, 

        ul. Gwarna, Ukośna i Zimna, 

        ul. Kanarkowa, 

        ul. Tuchowska i bloki 1-8, oraz ABCD, 

 

30 XII środa - ul. Rżącka,Biernata z Lublina, Niebieska, 

     ul. Rżącka 33, 

     ul. Przy Kuźni, 

     ul. Szpakowa i Podedworze, 

     ul. Kalinowa, Krystyna z Ostrowa, 

 

4 I poniedziałek - ul. Kosocicka, Bednarska i Hallera, 

             ul. Tyranowskiego, Czajna, Ks. Dźwigońskiego, 

             ul. Podwórkowa, Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, 

 

5 I wtorek - ul. Medyczna 11, Obronna, Przewiewna, Łamana, 

            ul. Badurskiego, Mokra, Kliniec, 

            ul. Sadka, 

            ul. Sporna, Błotna, Ciasna, 

            ul. Podlesie bl. nr 5 i domy prywatne, 

            ul. Kordiana wraz z bl. nr 15,17,31,33,35. 
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