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UROCZYSTOŚC BOŻEGO NARODZENIA  25 grudnia 2022 

 

„I rzekł do nich anioł: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,  
która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). 

  

Boże Narodzenie jest największym wydarzeniem w historii ludzkości i od narodzenia Jezusa 

Chrystusa liczymy nas czas. Bóg objawił się człowiekowi.    
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeżycie Świąt Bożego 

Narodzenia w naszym kościele. Budowę stajenki i przystrojenie świątyni. Pragniemy podziękować 

wszystkim ofiarodawcom: a szczególnie za choinki – leśnikom i sołectwu w Dąbrowej a także panu 

Darkowi, Przemkowi, Jankowi i wszystkim współpracownikom z naszej wspólnoty za projekt i wykonanie 

tegorocznej stajenki.   

 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 

- w poniedziałek św. Szczepana dk i Męczennika  

- we wtorek św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

- we środę Święto Świętych Młodzianków 

- w piątek liturgiczne Święto Świętej Rodziny 

- w przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy Rok 

W sobotę o godzinie 17. 00 – Msza św. dziękczynna za 2022 rok. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy 

za ofiarność na rzecz naszego klasztoru, wpłaty na konto klasztorne oraz dary świąteczne na nasz stół.  

Z inicjatywy naszej wspólnoty zakonnej pragniemy zaprosić was drodzy wierni do naszego 

konwentu podczas okresu świątecznego szczególnie tych którzy przychodzą do naszego kościoła. 

Zapraszamy na kolędę do nas. Kolęda znaczy nieść radość i pokój z Narodzenia Chrystusa.   

Otwieramy dzisiaj, obok naszej furty sale Anawim dla naszych wiernych, przyjaciół i gości. 

Sala będzie otwarta w godzinach od 14.00 do 16.30 od dziś do 6 stycznia włącznie.  Będziemy oferować 

dobrą kawe, herbatę i korzenne ciastka.  Bezpłatne bilety – zaproszenia można otrzymać od braci dziś 

po Mszach św. a w tygodniu na furcie. Za obsługę i ciastka można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz 

remontów bieżących w naszym klasztorze.  

Życzymy wszystkim radosnego świętowania i błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku. 

POKÓJ I DOBRO. 

 


