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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego  25 – 12– 2022 r. 
 

 

1. Dzisiaj Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Uwielbiamy Boga za Jego miłość, 
która objawiła się światu w Małym Dzieciątku Jezus. To również czas składania 
życzeń. Proszę przyjąć również nasze szczere, serdeczne życzenia: 

 
Drodzy parafianie, Goście i Sympatycy dzieła księdza Bosko. Jezus narodził się    
dla Was. Przyjmijcie Go z całą miłością, na jaką Was stać, a On obdarzy Was 
upragnionym pokojem, którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy, swoim 
błogosławieństwem i zdrowiem. Niech Boże Narodzenie trwa w Waszych 
sercach i Waszych rodzinach przez cały rok. Tego życzę Wam w imieniu 
wspólnoty salezjanów, posługujących w tutejszej parafii. 

 
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzimy:  

- jutro w poniedziałek, święto św. Szczepana pierwszego męczennika; 
- we wtorek – święto św. Jana Ewangelisty – po Mszy św. pobłogosławienie wina; 

    - w środę – święto Świętych Młodzianków – błogosławieństwo małych dzieci. 
3. W sobotę,  31 grudnia o godz. 16.30 Msza św. za zmarłych parafian i zmarłych z rodzin parafian w roku 

2022. O godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne na zakończenie roku 
kalendarzowego, podczas którego odśpiewamy „Ciebie Boga wysławiamy…”, jako dziękczynienie za 
otrzymane w ciągu mijającego roku dobrodziejstwa, wszelkie łaski i dary.  

4. W niedzielę - Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. w tym dniu  
w rozkładzie niedzielnym. Nie ma tylko Mszy św. o godz. 7.00.  Na Mszy św. o godz. 13.00 Jubileusz 
małżeństw, które 2022 roku obchodziły okrągłe rocznice ślubu. Zapraszamy wraz z rodzinami do 
modlitwy za małżonków – Jubilatów.  

5. W niedzielę 08.01.2023 r. Msza św. w intencji Żywego Różańca o godz. 8.30, a po niej zmiana 
tajemnic. 

6. Jak informowałem ubiegłej niedzieli od poniedziałku 02.01.2023 r. rozpoczynamy wizytę duszpasterską 
tzw. kolędę. Chcemy w tym roku, Drodzy Parafianie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
spotkać się z Wami w Waszych domach, by wspólnie pomodlić się podzielić się ze sobą świadectwem 
wiary, troski o Kościół ten lokalny jak i powszechny, być z Wami w codziennych doświadczeniach 
radości, trudu, cierpienia, choroby i we wszelkich sprawach związanych z codziennym życiem. Razem 
będziemy wypraszać Boże błogosławieństwo, opiekę MBWW, oraz pokój dla świata i potrzebne łaski 
na Nowy 2023 Rok. Rozkład kolędy na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń. 

7. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali i pomagali w przygotowaniu naszej świątyni do Uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. Dziękuję moim Współbraciom za posługę w konfesjonale, za głoszone Słowo 
Boże przygotowujące nas do Bożego Narodzenia, za wszelką pomoc w duszpasterstwie. Wyrażam 
wdzięczność Nadleśnictwu Lubin za przekazywane do kościoła nieodpłatnie choinki  Dziękuję też 
wszystkim, którzy przygotowali kościół, szopkę, ustroili choinki do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Dziękuję też wszystkim, którzy dzielili się artykułami żywnościowymi przekazując je dla 
korzystających z naszej jadłodajni, za przyniesione ciasto oraz złożone ofiary. 

8. Na rozpoczęty tydzień, czas kończącego się roku 2022 i świętowanie narodzin Pana Jezusa, dziękując za 
wierność modlitwie, świadectwo życia chrześcijańskiego i składane na potrzeby Kościoła, parafii, 
salezjańskiego dzieła ofiary, zwłaszcza te przy okazji opłatków, życzymy Bożego błogosławieństwa  
i opieki Wspomożycielki Wiernych – Świętej Bożej Rodzicielki. 
 
 
         Ks. Stanisław Gorczakowski SDB - proboszcz 
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