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Wiarygodność wydarzeń związanych z przyjściem Chrystusa na świat potwierdzają liczne 

zapowiedzi w biblijnej przeszłości – proroctwa Starego Testamentu. Czytając Pisma dochodzimy do 

wniosku, że mnogość szczegółów i zbieżność wydarzeń nie może być przypadkowa, że stoi za nimi 

jeden Autor – ponadczasowy Bóg, który zawiaduje światem od stworzenia go aż po wieczność. 

Zachęcamy do religijnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowania 

zwyczajów wigilijnych, którymi są̨: abstynencja od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna 

modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, składanie życzeń́, śpiew kolęd. W Wigilię Świąt Bożego 

Narodzenia nie będzie mszy o godz. 19.oo. O godz. 24.oo uroczysta Pasterka, w intencji naszej 

wspólnoty zakonnej oraz Przyjaciół, Dobroczyńców i Sympatyków kościoła i klasztoru, na którą 

serdecznie zapraszamy.  PASTERCE będzie przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała. W Święta Msze 

Św. w naszym kościele wg porządku niedzielnego.  

W tygodniu przedświątecznym spowiadać będziemy w naszym kościele franciszkańskim od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.30. Natomiast w sobotę, w Wigilię Uroczystości 

Narodzenia Pańskiego od godz.7.00 do 15.00. Zapraszamy chętnych, którzy pragnęliby pełnić posługę 

lektora na niedzielnych Mszach Świętych, po każdej mszy do zakrystii.  

Poświęcone w naszym franciszkańskim kościele opłatki wigilijne oraz figurki Dzieciątka Jezus 

można nabyć́́ przy wyjściu z kościoła w kruchcie. Natomiast w tygodniu na furcie klasztornej.  

W naszym kościele przy ołtarzu Matki Bożej można składać produkty żywnościowe o długim 

terminie przechowywania na paczki świąteczne dla ubogich i najbardziej potrzebujących. Jest 

możliwość zaopatrzenia się przy furcie klasztornej w kalendarze na rok 2023.   

 

Dziękujemy bardzo tym którzy nam pomagają w przygotowaniu tegorocznej stajenki w 

kościele zapraszamy chętnych do współpracy szczególnie montażystów i elektryków. Dziękujemy za 

zrozumienie i cenne uwagi. Tak panów jak i panie prosimy o zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste w 

zakrystii po Mszy Świętej. Prace przy budowie żłóbka będą w godzinach wieczornych lub poza 

nabożeństwami.   

 

Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowania. 

A wszystkim gościom oraz sympatykom naszego kościoła i klasztoru 

życzymy otwartości na dar Bożego błogosławieństwa + 

POKÓJ I DOBRO. 

 

 


