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1. Dziś Mszy dla dzieci o godz. 12.15 nie będzie. 

2. W zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne, dla tych, którzy jeszcze ich nie po-

siadają. 

3. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Tego dnia Msza święta tylko o godz. 7.00. 

Nie będzie Mszy o 18.00, jest to bowiem już czas naszego dzielenia się opłat-

kiem  

w naszych domach. 

4. Podczas Wigilii zachowajmy zwyczaj liturgicznego przeżycia tej wieczerzy, z czy-

taniem fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, łamaniem się opłat-

kiem, wspólną modlitwą i śpiewem kolęd. 

5. Msza święta Pasterska o północy. Ta Msza święta należy już do Uroczystości Na-

rodzenia Pańskiego. Osoby w niej uczestniczące nie mają już obowiązku uczest-

niczenia drugi raz we Mszy świętej w ciągu dnia 25 grudnia. Jeśli zaś ktoś pra-

gnąłby przyjść drugi raz, niech pamięta, że ma też możliwość drugi raz przyjąć 

Komunię świętą, gdyż uczestniczy w całej Mszy świętej. 

6. Po Mszy św. Pasterskiej prosimy pozostać w kaplicy na łamanie się opłatkiem. 

7. W pierwszy dzień świąt (25.12) Msze święte o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. 

Nie będzie Mszy świętej o godz. 7.00. 

8. W drugi dzień świąt (26.12) Msze święte w porządku niedzielnym, czyli o 

7.00, 9.00, 11.00 i 18.00 

9. Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania JUNIORÓW  

gr. 2 w dziś po Mszy o godz. 18.00. 

10. Dziś Po Mszach przedstawiciele Akcji Katolickiej rozprowadzają pobłogo-

sławione sianko na stół wigilijny. Uzyskane przy tej okazji środki zostaną prze-

znaczone na działalność statutową naszego stowarzyszenia. 

11. W imieniu Ministrantów i Bielanek dziękuję za zainteresowanie wykona-

nymi przez nich piernikami, które rozprowadzali w ubiegłą niedzielę. Dziękuje-

my też za hojność waszych serc. Bóg zapłać. 

12. W dniach od 5 do 16 lipca 2019r. zapraszamy na Pielgrzymkę do Włoch, 

której głównym celem jest nawiedzenie miejsc związanych ze świętymi: Janem 

Pawłem II, Ojcem Pio oraz Sługą Bożym Ks. Dolindo Ruotolo. Zapisy prowadzi 

Marek Kroczek. Szczegółowy program znajduje się w gablocie przed kaplicą 

oraz na stronie: www.akcja.marki.net.pl. 
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