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1. Dzisiaj Mszy Świętej wieczornej nie będzie.
2. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy
Świętej Pasterskiej sprawowanej o północy 24 grudnia. Wcześniej
w naszych domach i wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną,
chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Niech to będzie okazja, może
jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni.
Pozostałe Msze św. w I dzień świąt o 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Pasterka
w kaplicy na Goszowie o godzinie 22.00.
3. We wtorek II dzień świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana
pierwszego męczennika. W tym dniu swoją modlitwą i ofiarą wspieramy
Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy. Msze Święte w porządku
niedzielnym.
4. 26 grudnia w II dzień świat o godzinie 16.00 zapraszamy na wieczór kolęd
przygotowany przez scholę oraz chór parafialny
5. W środę święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W czasie Mszy św., które
będą odprawione o godz. 9.00 i 18.00, poświęcenie wina i udzielenie go
wiernym.
6. Od środy Msze św. wieczorne będą odprawiane o godzinie 18.00.
7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
W tym dniu odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz diecezjalnych
instytucji związanych z duszpasterstwem rodzin.
8. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i tym, którzy
pospieszyli z pomocą przy dekoracji kościoła na święta.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: akcesoria świąteczne, Gość
Niedzielny, Niedziela, kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze
i wiele innych artykułów, albumy

„Z

narodzenia Pana dzień dziś wesoły...” –
śpiewamy dzisiaj w radosnej kolędzie. Chrystus
przyszedł na świat, aby nas zbawić. To
wydarzenie miało miejsce w historii, a jego
przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy o
wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co roku na
nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa
radość: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek
mógł zbliżyć się do Boga. Niech i dzisiaj
prawdziwa Boża radość przepełni nasze serca.
Niech rozlewa się na innych: w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej
Ojczyźnie. Z całego serca życzymy wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz
z błogosławieństwem Dzieciątka Jezus.
Duszpasterze

