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Boże Narodzenie 2019  

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Szczygielskiemu   
oraz Drogim Kapłanom naszej Wspólnoty parafialnej: błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia, ubogacających serce łask i wiele dobra, wraz z darem pamię-
ci  modlitewnej,  życzą Siostry Służebniczki, Wspólnoty Parafialne i Parafianie.  

 



EWANGELIA WG ŚW.  MATEUSZA 1, 18-24 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 



KALENDARIUM  
LITURGICZNE 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Innowacyjnych   

mgr inż. Łukaszowi Piś, który wraz z młodzieżą zorganizował zbiórkę  
ŻYCIE – ks. Arkadiusz Paśnik 
Podróż po ludzkich historiach w poszuki-
waniu odpowiedzi na najważniejsze pyta-
nia, które stawia nam życie i które zadaje-
my sobie sami. Krótkie opowiadania po-
kazują, że życie jest jedno i jest niepowta-
rzalne. Smutek przeplata się z radością, 
mądrość z niecierpliwością, a nadzieja 
zderza się z czasem. 

 
61 MINUT DO CUDU – Bonnie  
L. Engstrom 
Historia cudownego uzdrowienia dziecka 
za wstawiennictwem abp. Fultona J. Shee-
na. Gdy po godzinie reanimacji nowona-
rodzonego dziecka lekarze zamierzali 
wypisać akt zgonu, jego serce zaczęło bić. 
Przez cały ten czas jego matka szeptała 
„Fulton Sheen, Fulton Sheen...” Amery-
kański  duchowny zasłynął jako wybitny 
mówca i osobowość telewizyjna, a dziś 

skutecznie wstawia się za nami w sytuacjach, gdy pozostaje 
tylko nadzieja. W lipcu 2019 roku rozpoczął się jego proces 
beatyfikacyjny. 

Kolędę czyli wizytą 
duszpasterską u naszych 
Parafian planujemy rozpocząć w 
Święto Młodzianków czyli w sobotę 
28 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 
równocześnie w 5 regionach: ul. 
Przemyska 13 , Os. Poniatowskiego 
17 , Kalinki 1, Legionów 8 i Zieliń-
skiego 1. W tym dniu planujemy od-
wiedzić po 30 rodzin w poszczegól-
nych regionach. Tradycyjnie Mini-
stranci dzień wcześniej zapowiedzą 
naszą wizytę i podadzą przybliżony 
czas odwiedzin. W inne dni tygodnia 
planujemy odwiedzić po 20 rodzin. 
Rodziny, które chciałyby przyjąć 
Księdza po Kolędzie bardzo prosimy 
aby nawet planując wyjazd poprosili 
swoich sąsiadów aby przekazali tę 
informację ministrantom. Ufamy, że 
ten czas modlitwy, błogosławieństwa 
i rozmów przyniesie błogosławione 
owoce. Domy prywatne planujemy 
odwiedzić w Pierwszą Sobotę stycz-
nia tj. 4 stycznia zaczynając równo-
cześnie od ul. Przemyskiej i 3 – go 
Maja, Prośbów, Lisińskiego, Królo-
wej Jadwigi, Poniatowskiego i Legio-
nów; w dalszej kolejności Paderew-
skiego, Wilsona, Chłopickiego, 
29.lisopada, Nabielaka i Czechow-
skiego. 


