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25 grudnia 2017

Msza w dzień
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły...” – śpiewamy dzisiaj w radosnej kolędzie. Chrystus
przyszedł na świat, aby nas zbawić. To wydarzenie miało miejsce w historii, a jego
przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co
roku na nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa radość: Bóg stał sie człowiekiem, aby
człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Niech i dzisiaj prawdziwa Boża radość przepełni nasze
serca. Niech rozlewa się na innych: w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej
Ojczyźnie. Z całego serca życzę wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz z
błogosławieństwem Dzieciątka Jezus.
2. Jutro zapraszamy na Msze Święte w porządku niedzielnym.
3. Jutro, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, modlimy się w intencjach Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i WT w Szczecinie oraz innych uczelni i wydziałów teologicznych
w Polsce. Będziemy wspierać funkcjonowanie tych dzieł dydaktycznych naszymi ofiarami
zbieranymi w tym dniu we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.
4. Już dzisiaj informuję, że wizyta duszpasterska, tzw. kolęda, rozpocznie się w naszej parafii
dnia 28 grudnia 2017 roku. Plan kolędy wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła,
zamieszczony jest na nowo uruchomionej stronie internetowej naszej parafii, oraz profilu
społecznościowym Facebook (Parafia Radziszewo).
5. W najbliższą niedzielę, niedzielę Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków do odnowienia
przyrzeczeń ślubnych i przyjęcia wraz z dziećmi indywidualnego błogosławieństwa na
zakończenie każdej Mszy Świętej. Msze Św. Radziszewo godz. 830 +Franciszek,+Maria i
Krystyna z rodz. Rusin. Godz. 1300 +Helena Wiśniewska w m-c po śmierci. Chlebowo godz.
1000…, Stare Brynki godz. 1100 +Stanisław Dziewa.
6. 01stycznia 2018 w Nowy Rok przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki: Msze
Święte będą odprawione wg następującego porządku: Nie będzie Mszy Św. w Radziszewie o
godz. 830, Chlebowo godz. 1000, Stare Brynki godz. 1100 za zm. z rodz. Kardasz i Figlarz.
Radziszewo godz. 1300
7. Niech te święta dla wszystkich drogich Parafian i Gości będą pełne błogosławieństwa i
miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z
nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą
naszą codzienność.
8. Wszystkim Wam Drodzy składam serdeczne Bóg Zapłać za przygotowanie żłóbka, ubranie
choinek za sprzątanie kościoła, za waszą wszelką życzliwość, za wasze modlitwy i ofiary.
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