
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

PONIEDZIAŁEK 26.12.2022 – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.  
08.00 – Za ++ Marię Ryszarda Plaza, Rozalię, Bernarda Golaś, syna Janusza, ++ z rodzin Plaza, 

Golaś, płaszczymąka, Pampuch i Matyl. 
10.00 – Msza Św. w intencji rodzin. 
16.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie oraz 

błogosławieństwo Boże w rodzinie Golaś.  

WTOREK 27.12.2022 – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.  
17.30 – Za ++ Wandę i Bernarda Pająk, córkę Urszulę, wnuczkę Patrycję, Elżbietę i Ryszarda 

Jagoda, dziadków, ++ z pokrewieństwa.  

ŚRODA 28.12.2022 – Święto św. Młodzianków, męczenników.  
07.00 – W intencji rodzin. Kamienica ul. Częstochowska nr 1-28.  
09.00 – W Intencji dzieci.  

CZWARTEK 29.12.2022 – Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.  
07.00 W intencji rodzin. Kamienica ul. Częstochowska nr 29-48. 

PIĄTEK 30.12.2022 – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  
17.30 – Za ++ Józefa Filipczyk (1r.śm.), rodziców i teściów, ++ z rodzin Filipczyk, Reczuch, Żmuda.  
18.00 – Koncert grupy Schola Cantorum Minorum Chosoviensis. 

SOBOTA 31.12.2022 – Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego.  
17.00 – Za Parafian. Zakończenie roku Pańskiego 2022.  
18.00 – Ślub: Jolanta Sławańska i Jerzy Sławański.  

NIEDZIELA 01.01.2023 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
07.30 – Różaniec.  
08.00 – Msza Św. kolędowa w intencji mieszkańców Czarnego Lasu i Niegolewki.  
10.00 – Za ++ w 2022 roku.  
15.30 – Nabożeństwo na Światowy Dzień Pokoju.  
16.00 – 1) Msza Św. kolędowa w intencji mieszkańców Ligoty z ul: Szkolnej, Sportowej, Polnej, 

Św. Antoniego, Źródlanej, Czarnoleśnej i Skalnej.  
2) Za + Joannę Blasczok od koleżanek i kolegów z SP.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Dzisiaj Uroczystość Narodzenia Pańskiego. O godz. 15.30 zapraszam do udziału w nabożeństwie 
kolędowym przy żłóbku.  
Wspominając Świętą Noc, w której Boża miłość w osobie Jezusa Chrystusa przyjęła ludzkie ciało, 
w którym mogła doświadczyć ciepła i życzliwości ludzkich serc, dzieląc z nimi radości i troski, 
trudy i chwile wytchnienia, niepowodzenia i sukcesy, życzę wszystkim Parafianom pokoju  
w rodzinach i każdym sercu, radości, jak również opieki i błogosławieństwa Bożej Dzieciny.  

W poniedziałek (26 grudnia) – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. O godz. 10.00 
Msza Św. w intencji rodzin. W tym miesiącu nie będzie dodatkowej Mszy Św. w tej intencji.  

We wtorek (27 grudnia) – imieniny biskupa gliwickiego Jana Kopca. Pamiętajmy w modlitwach.  
Po Mszy Św. poświęcenie wina św. Jana.  

W środę (28 grudnia) – święto Świętych Młodzianków Męczenników. Zapraszam rodziców  
z dziećmi na Mszę Św. o godz. 9.00 w ich intencji. Po Mszy Św. błogosławieństwo dzieci oraz 
zbiórka wszystkich ministrantów przed kolędą.  

W piątek (30 grudnia) – święto Świętej Rodziny. Po Mszy Św. koncert grupy Schola Cantorum 
Minorum Chosoviensis. 

W sobotę (31 grudnia) – zakończenie Roku Pańskiego 2022. Msza Św. o godz. 17.00. 
Za odmówienie w tym dniu w kościele lub kaplicy hymnu Ciebie Boże wielbimy można zyskać 
odpust zupełny.  

W przyszłą niedzielę (1 stycznia) – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Obchodzimy 
Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Zapraszam na nabożeństwo o godz. 15.30.  

W związku z zapytaniami o ofiary kolędowe odpowiadam:  
W ubiegłym tygodniu przypomniałem jakie są podstawowe cele odwiedzin duszpasterskich  
– kolędy. Podstawowe cele są trzy: wspólna modlitwa rodziny, błogosławieństwo mieszkania  
i rozmowa duszpasterska proboszcza z parafianami. Z odwiedzinami domu zawsze wiązała się 
składana z tej okazji ofiara. Słowo ofiara zakłada dobrowolność. Ofiara nie jest zapłatą – nie da 
się bowiem wycenić dóbr duchowych, ponieważ nie są one towarem. Za Mszę Św. nie można 
zapłacić, bo jako dobro duchowe nie jest towarem, za który się płaci, wypada przy okazji jej 
sprawowania złożyć ofiarę – dar Twojego serca, na który Cię stać. Kiedy złożyć ofiarę to rzecz 
wtórna: można to zrobić w czasie odwiedzin, albo w czasie Mszy Św. kolędowej, albo  
w dowolnym innym czasie.  

W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Ligoty z ul. Karola Miarki 
z Górki.  

Serdecznie dziękuję za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę. Bardzo dziękuję 
zespołowi wielu osób, który przez trzy dni mozolnie pracował nad świątecznym wystrojem 
kościoła.  
Bóg zapłać za modlitwy i złożone ofiary. 

Ks. Rudolf Badura 
Proboszcz. 


