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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Wigilia Narodzenia Pańskiego - czas pokoju, radości i nadziei, 

gdy gasną spory i konflikty, a budzi się w duszach ludzkich 
światło miłości i dobroci. 

W ten Święty Czas wszystkim Parafianom Rogozina 

ciepłe życzenia zdrowia, pogody ducha, powodzenia 

i wszelkich Łask Bożych 

życzy 

Proboszcz 

ks. dr Janusz Wiśniewski 

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1   UROCZYSTOŚĆ ŚWIE-
TEJ BOŻEJ RODZICIEL-

KI MARYI 

930 msza św., 
1130 msza św. 

Nd. 3 II NIEDZIELA PO 
NARODZENIU 

PAŃSKIM 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Śr. 6  UROCZYSTOŚĆ OBJA-
WIENIA PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

Pi. 8  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 
1700 spowiedź , nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.  

Po.-Wt. 4-5   700 msze św.  

Nd. 10 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św., 
1130 msza św.,  

Po.-Pi. 11-15   700 msze św.  

Sob. 16   1800 msza św. 

Nd. 17 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych 
1130 msza św., spotkanie dla kandy-
datów do sak. bierzmowania 

Po.-Pi. 18-22   700 msze św.  

Sob. 23   1800 msza św.  

Nd.  24 III NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Pi. 25-29   700 msze św.  

Nd 31 Iv NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

Sob. 30   1800 msza św. 

UWAGA 

W miesiącu styczniu ze względu na kolędę msze św. będą odprawiane o różnej po-
rze dnia. Bardzo proszę o uwzględnienie tej ważnej informacji.  
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca z Rogozina o 
stworzeniu świata... 

Paulina Baranowska  kl. IV  
 Pierwszego dnia Pan Bóg stworzył światło żeby stał się dzień. Drugiego 
dnia Pan Bóg stworzył niebo i wodę. Trzeciego dnia Pan Bóg stworzył ziemię i 
rośliny na niej rosnące: Trawy, drzewa, owoce, kwiaty. Czwartego dnia Pan Bóg 
stworzył ciała niebieski. Pią-
tego dnia Pan Bóg stworzył 
ptactwo i zwierzęta wodne. 
Szóstego dnia Pan Bóg stwo-
rzył zwierzęta lądowe: bydło, 
zwierzęta pełzające, zwierzę-
ta drapieżne i człowieka. 

 

Natalia Dąbkowska 
  Pan Bóg w 7 dni stwo-
rzył świat. Potem poczuł się 
samotny i pomyślał o tym 
żeby stworzyć człowieka. 
Więc stworzył chłopca i dał 
mu na imię Adam, potem 
Ewę. Gdy Adam i Ewa się 
pobrali Bóg zaczął stwarzać 
to co potrzebne do życia czyli 
zwierzęta i rośliny  
 
Zuzanna Geras kl.IV 
 1.Wpierwszym dniu Bóg 

stworzył kulę ziemską.  

2. Drugiego dnia  Bóg 

stworzył zwierzęta mor-

skie. 

3. Trzeciego dnia stworzył 

zwierzęta roślinne. 

4. Czwartego dnia stworzył 

roślinność. 

5. Piątego dnia stworzył Adama. 

6. Szóstego dnia Bóg stworzył Ewę. 

7. Siódmego dnia Bóg usiadł na skale i odpoczywał. 
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                  cz.5                           
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c.d. W następnym numerze 
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3 stycznia 

Święta Genowefa, dziewica 

Święta urodziła się w 422 r. w Nanterre pod 
Paryżem. Pochodziła z rycerskiego rodu. 
Po śmierci rodziców udała się do Paryża. 
Tam z rąk miejscowego biskupa otrzymała 
welon dziewicy poślubionej Panu Bogu. 
Niedługo zaczęła gromadzić wokół siebie 
inne kobiety i zaprawiać je do podobnego 
trybu życia. Utrzymywały się one z pracy 
swoich rąk, a wolny czas poświęcały odwie-
dzaniu chorych i niesieniu pomocy opusz-
czonym. Genowefa oddziaływała szeroko 
poprzez swoją duchowość. Kilkakrotnie 
stawała się wybawicielką Paryża. W roku 
451 na wieść o nadciągających Hunach 
pod wodzą Attyli powstał popłoch w mie-
ście, gdyż obawiano się najazdu hordy.  

 Genowefa zachęcała do zachowania spokoju, przepowiadając, że Bóg 
ochroni miasto, jeśli jego mieszkańcy podejmą modlitwę i post. Rzeczywiście 
Attyla skierował swoje wojsko w inną stronę. Ominął Francję i udał się do Italii. 
Gdy mieszkańcom Paryża groził głód, zorganizowała flotyllę rzeczną, która za-
opatrzyła miasto w żywność. Do ubogiego domku Genowefy przychodzili nie 
tylko ludzie prości, ale także i możni, by prosić ją o modlitwę i radę. Wśród nich 
znaleźli się również królowie Francji - Hilderyk i Chlodwik. Pan Bóg nie szczędził 
Genowefie trudnych prób. Dręczyły ją liczne dolegliwości fizyczne, okrzyczano ją 
nawet czarownicą i usiłowano spalić. Zmarła 3 stycznia 500 lub 502 r. Pochowa-
no ją na podmiejskim cmentarzu Lucotius, nazwanym później jej imieniem. Król 
Chlodwik wzniósł tam kościół pod jej wezwaniem. W 1757 r. rozpoczęto budowę 
klasycystycznego kościoła św. Genowefy, który w czasie rewolucji francuskiej 
zmieniony został na Panteon. W 1793 r. spalono jej relikwiarz.  

 Genowefa jest główną patronką Francji i Paryża. Jest także patronką dzie-
wic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków, rzemieślników, właści-
cieli składów win i żołnierzy. 

W ikonografii św. Genowefa przedstawiana jest jako młoda mniszka lub paster-
ka pasąca owce. Malowana także z dwoma kluczami Paryża, zawieszonymi u 
pasa; ukazywana, gdy przywraca wzrok, a także ze świecą, którą - według le-
gendy - zdmuchiwał diabeł podczas modlitwy, a anioł zapalał z powrotem. Jej 
atrybutami są: anioł i księga, czasza, kądziel, kij pasterski, dwa klucze, medalik, 
naczynie; niewidomy, którego uzdrawia; owca. 
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Z notatnika wychowawcy 

„Agresja wśród dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, sposoby  prze-
ciwdziałania” cd 

Dzieci, które czują się bezpiecznie w swoich relacjach z rodzicami, są 
mniej agresywne i lepiej radzą sobie z emocjami. Gdy otacza się je miłością i 
zainteresowaniem mają mało powodów do agresji i wrogości. Jeżeli natomiast 
nauczą się stosowania zachowań agresywnych i przemocy jako metody na 
rozwiązywanie problemów, a ze strony dorosłych spotka się to z pobłażliwością 
lub akceptacją, poziom agresji wobec rówieśników, rodzeństwa i dorosłych bę-
dzie prawdopodobnie wzrastał. Ważne, aby rodzice byli konsekwentni w stoso-
waniu dyscypliny. Badania wskazują, że umiar i wyraźnie określone granice 
dyscypliny są lepsze niż zbytnia pobłażliwość lub zbyt ostry rygor. 

     Do innych przyczyn wzrastania agresji u dzieci mających źródło w rodzinie 
należą: brak jasnego przekazu „co jest dobre a co złe”, wychowanie w duchu 
„dziecko nie ma głosu”, kryzysy domowe (kłótnie, rozwód rodziców), podwójne 
wzorce zachowań (co innego mówi się, a co innego robi). 

     Należy jeszcze wspomnieć o innych powodach zachowań agresywnych u 
dzieci i młodzieży takich jak: 

- mało rozwinięta samokontrola emocji, 

- używanie alkoholu i narkotyków. 

Podsumowując można stwierdzić, że agresja ma zawsze swoją przyczynę. 

Jak przezwyciężyć agresję? 

Możemy wybrać różne sposoby, aby kształtować właściwą postawę dziecka. 
Zachęcam do stosowania: 

Argumentacji rozumowej, 

która przynosi efekty pozytywne we wczesnych fazach rozwoju i dorastania 
młodego człowieka. Jest połączona z tłumaczeniem, pozytywnymi postawami 
rodzicielskimi. W późniejszych etapach rozwoju sama perswazja jednak nie 
wystarcza. Nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka, 

Rozwijanie u dziecka empatii, 

zdolności do zrozumienia myśli i uczuć drugiej osoby. Wskazanie na spojrzenie 
przez pryzmat drugiej osoby, czyli jak to widzą inni, jak to działa na innych. 

Modyfikacji postaw rodzicielskich, 

w których rodzice uczą się nowych form komunikacji z dziećmi, uczą się ogra-
niczać negatywne zachowania, a w ich miejsce wprowadzać pozytywne i 
sprzyjające wychowaniu dziecka postawy rodzicielskie. 

Podsumowanie: 

W każdej  rodzinie należy wypracować swój model wychowania dziecka, tak 
aby zgadzał się s przyjętymi normami i wartościami, a jednocześnie wynikał z 
jedynego i niepowtarzalnego klimatu każdej rodziny.  

                                         M.G. 
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        ZNAŁAM SIOSTRĘ FAUSTYNĘ 
Z siostrą Beatą Piekut z Kongregacji Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

rozmawia Michał Jedynak  

— Jak Siostra poznała s. Faustynę? 

— Było to na początku mojego nowicjatu. Uczyłyśmy się szyć stroje zakon-

ne, kiedy do szwalni weszły dwie starsze siostry. Nowicjuszka, która nas 

uczyła, powiedziała, że przygotowują się one do ślubów wieczystych. By-

łam ciekawa, jak wyglądają siostry, które od 7 lat są w zgromadzeniu. My-

ślałam, że są już zapewne święte, mają aureolę, tylko ja, niegodna, nie 

mogę jej zobaczyć. Jedna z nich była bardzo rozradowana i emanowało z niej jakieś piękno. To była 

siostra Faustyna. Potem uczestniczyłam w jej ślubach wieczystych. Kiedy wyjechałam do Warszawy, 

zostałam przydzielona do pracy w Walendowie. Termin mojego pobytu mijał właśnie w Wielkanoc i 

wypadało, że dni świąteczne spędzę w podróży. Trochę się tym martwiłam. Kiedy opowiedziałam s. 

Faustynie o swoim zmartwieniu, odparła: „Niech się siostra pogodzi z wolą Bożą, bo siostra zostanie 

tutaj do wieczystych ślubów albo dłużej”. Zdezorientowana powiedziałam, aby nie prorokowała, a 

wtedy inna z sióstr zaczęła żartować, że może zostanę przełożoną, na co Faustyna odparła: 

„Przełożoną nie zostanie, ale będzie bardzo pożyteczną w zgromadzeniu”. Myślę, że to sprawdziło 

się po latach. 

— Jaka była siostra Faustyna? 

— To była niezwykła osoba. Pogodna, promienna, usłużna. Gdy przychodziła na rekreację, mówio-

no, że „idzie nasz teolog”, bo zawsze mówiła o Bogu. Pomimo słabego zdrowia pomagała innym bez 

słowa użalania się nad sobą. 

— Czy Siostry wiedziały wówczas o objawieniach s. Faustyny? 
— Nie, całe zgromadzenie do ostatniej chwili nic nie wiedziało, choć prawdą jest, że Koronka siostry 

Faustyny była znana i rozpowszechniana, zwłaszcza w Wilnie i Krakowie, jeszcze za jej życia, cho-

ciaż nie wiedziano, kto jest autorem. Dopiero po 1938 r., czyli po jej śmierci, dowiedziałyśmy się o 

tym. Matka Generalna, choć domyślała się nadprzyrodzonych zdolności s. Faustyny, nie mogła za-

rządzić odmawiania nowej Koronki. Wtajemniczony we wszystko był spowiednik ks. Michał Sopoćko, 

dzięki któremu Faustyna zaczęła spisywać swoje duchowe przeżycia. Z nich powstał słynny 

„Dzienniczek”. 

— Jak doszło do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny? 

— Zaczęło się od świadectwa śmiertelnie chorej kobiety, która na skutek modlitwy o wstawiennictwo 

do Faustyny otrzymała łaskę uzdrowienia. Opowiedziała o tym siostrom, a potem biskupowi. Zalecił 

on spisywanie wszystkich informacji. W Rzymie natomiast rozpoczęto badanie „Dzienniczka”. W 

wyniku błędnego tłumaczenia stwierdzono, że nie ma tu nic nadprzyrodzonego i zakazano odmawia-

nia Koronki. Mimo tego ludzie otrzymywali coraz liczniejsze łaski. W 1964 r. Matka przełożona wyty-

powała mnie do kompletowania dokumentacji i skontaktowania się z abp. Karolem Wojtyłą. Sprawa 

została przedstawiona w Rzymie. W odpowiedzi Kongregacja ds. Świętych, a zwłaszcza jej prefekt, 

którego matka została uzdrowiona za przyczyną Faustyny, postanowił rozpocząć proces. Zebraną 

dokumentację wysłaliśmy do postulatora w Rzymie. Później nastąpiły dodatkowe badania, uzupeł-

nienia, aż w końcu beatyfikacja w 1993 roku. 

— Istnieją dwa wizerunki s. Faustyny. Który z nich jest wierniejszy? 

— Wcześniejszy portret został namalowany na podstawie zdjęcia z dowodu osobistego, który ja 

posiadam, więc jest bardzo podobny. Natomiast ten drugi jest raczej symboliczny, bardziej oddaje 

wizję artysty niż rzeczywistą twarzy siostry Faustyny. 

— Dziękuję za rozmowę. 
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SAKRAMENT CHRZSTU ŚW. 

W naszej parafii udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 
godz. 1130. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 
tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Potrzebne dokumenty: 

- akt urodzenia dziecka (odpis) 
- dowody osobiste rodziców 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania) 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice 
chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w inten-
cj i  dziecka.  Przed chrztem rodzice i  chrzestni uczestniczą  
w konferencji liturgicznej. Termin spotkania proszę wcześniej ustalić.  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Sakrament przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum lub szkół ponadgimna-
zjalnych. Kandydaci do bierzmowania w naszej parafii spotykają się w każdy I piątek 
miesiąca na Mszy św. o godz. 1800, na konferencji w III niedzielę na Mszy św. o 1130 
oraz realizują zadania  Indeksu Kandydata. Proszę o poważne potraktowanie tej ostat-
niej już fazy przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Odpowiedzial-
ność za przygotowanie w parafii oprócz proboszcza mają również rodzice, którzy wy-
pełniają dodatkowe deklaracje i zobowiązania. Proszę o dokładne przeanalizowanie 
złożonych deklaracji. Jest to zobowiązanie skierowane do rodziców o wsparciu przez 
nich wszystkich działań podejmowanych w parafii, aby nasi Kandydaci zostali dobrze 
przygotowani i rozumieli sens podejmowanych dla nich zadań. Termin udzielenia sa-
kramentu zostanie ustalony z kurią diecezjalną na przełomie roku.  

UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE    

Przygotowanie Rodziców dzieci komunijnych odbywa się w ramach comiesięcznych spo-
tkań w III niedzielę po Mszy św. o godz. 930 .  W przypadku dzieci spoza parafii rodzice po-
winni dostarczyć: zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę.  
I Komunia św. (II klasy) odbędzie się 16 maja na mszy św. o godz. 1130 , a Odnowienie 
P r z y r z e c z e ń  C h r z c i e l n y c h  ( I V  k l a s y )  
23 maja na mszy św. o godz. 1130. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na uroczy-
ste msze św. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wymagane 
dokumenty:  
- metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy, 
- świadectwo bierzmowania, 
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, 
- dowód osobisty, 
- zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego ważne 3 miesiące (gdy  
zawierany jest ślub tzw. konkordatowy). 
Narzeczeni powinni uczestniczyć w konferencji przedmałżeńskiej.  
Proszę wcześniej ustalić termin spotkania.  

SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII     
 

 

                                                                             10 

SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.    
POGRZEB 

 Rodzina zmarłej osoby powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą 
cmentarza, na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o 
dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywil-
nego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej (np. zaświadczenie 
od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią należy fakt ten również 
zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od miejscowego 
proboszcza.  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), siostry -  (024/265 62 59). 

PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 
Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
  o godz. 1800 Msza św.  

Nabożeństwa: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

Spotkania:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  
Schola - sobota o godz. 1400  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58),  

siostry -  (024/265 62 59). 
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Sierpc istniał już za czasów pierwszych Piastów 
jako gród kasztelański. Prawa miejskie uzyskał w 
1322 roku. Pod koniec XV w. Sierpc i jego okoli-
ce zdziesiątkowała nieznana zaraza ("morowe 
powietrze")  

1483r, jak przekazują dokumenty, miało miejsce 
objawienie Matki Bożej klerykowi Andrzejowi. 
Matka Najświętsza powiedziała: "Jestem Rodzi-
cielką Zbawiciela całego świata, która mam litość 
nad upadkiem grzesznych i utrapionych ludzi, a 
przeto rozkazuję tobie, abyś szedł i opowiadał 
duchownym i świeckim tego miasta, przełożo-
nym, aby ku czci mojej, tu niezwłocznie kościół 
był zbudowany, jeżeli chcą, aby to powietrze 
ustało". Ani duchowni, ani mieszkańcy Sierpca 
początkowo nie uwierzyli klerykowi. 

1484r. Najświętsza Panna ponowiła swą prośbę 
do zmarłej kobiety z Brzozia koło Brodnicy. Kró-
lowa Nieba powiedziała: "Powrócisz do ciała, 
pójdziesz do Sierpca, objawisz miejsce zanie-
dbane, którem ja sobie obrała i ulubiła i powiesz, 
żeby na nim kościół Wniebowzięcia mego zbudo-
wano i poświęcono, gdzie się ty ofiarować bę-
dziesz, Tam każdy prawdzie pokutujący, przez 
przyczynę moją, o cokolwiek syna mego prosić 
będzie, otrzyma i pociechę odniesie". 

 
Od tego czasu do miejsca cudownych wydarzeń 
zaczęli napływać liczni pielgrzymi pątnicy dozna-
jąc nadzwyczajnych łask, z wielka wdzięcznością 
składali hojne dary. Za te ofiary wzniesiono matą 
drewnianą kaplicę i zaraza, zgodnie z obietnicą 
Matki Bożej, ustała. 

W 1488r. Na górze Loret wybudowano murowa-
ną świątynię, która z niewielkimi przebudowania-
mi, mimo burzliwej historii Sierpca, istnieje do 
obecnych czasów. 

W Sanktuarium Sierpeckim na przestrzeni wie-
ków czciciele Matki Bożej doznawali i nadal do-
znają nadzwyczajnych łask. Koronacja cudownej 
Statuy koronami, papieskimi od była się 21 
sierpnia 1983r" za zezwoleniem Jana Pawła II, 

jest potwierdzeniem ważności i znaczenia kultu Matki Bożej Wniebowziętej, Która jest jed-
nocześnie Ksenią Opactwa Sióstr Benedyktynek (najwyższa Przełożona). 

Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Nadziej 

Figura MB Sierpeckiej 
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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu listopadzie 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1900 mieszkańców Rogozina z ulic: 

♦ z ulicy Słoneczna (numery parzyste) na 2 stycznia, 

♦ z ulicy Słonecznej (numery nieparzyste) na 9 stycznia,    

♦ z ulicy Klonowej na 16 stycznia,  

♦ z ulicy Jaśminowa od Państwa (I część) na 23 stycznia,  

♦ z ulicy Jaśminowa (II część) na 30 stycznia,  

♦ Z ulicy Lipowa (numery parzyste) na 6 lutego. 

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  
Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - 
BÓG ZAPŁAĆ. 

 Wyrażam słowa podziękowania wszystkim, którzy trudzili się, aby przygoto-
wać dekoracje świąteczną w naszej świątyni. I tym, którzy ofiarowali, wycieli się i 
przywiesili choinki do świątyni, następnie osobom, które wieszały światełka i bab-
ki, dekorowały zielone drzewka, osobom przygotowującym szopkę. Szopka to 
także dzieło naszych Parafian, więc w imieniu wszystkich, którzy przez chwilę 
zatrzymają się przy Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego, mówię - Dziękuję.  

  Jest tyle spraw i inicja-
tyw, które Państwo podejmujecie i 
prowadzicie np. dobrowolne ofiary 
za opłatek, przygotowanie Wieczoru 
Kolęd przed Pasterką, zrobienie 
wieńca adwentowego, zainstalowa-
nie nowych promienników, dobro-
wolne ofiary na rzecz inwestycji re-
alizowanych w naszej parafii, aktyw-
ny udział w liturgii itp.. Za to zaan-
gażowanie pragnąłbym podzięko-
wać - BÓG ZAPŁAĆ. 

Ks. Proboszcz 


