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Sobota, 4 grudnia / Saturday, December 4

Niedziela, 5 grudnia / Sunday, December 5

Poniedziałek, 6 grudnia / Monday, December 6

Wtorek, 7 grudnia / Tuesday, December 7

 

 

Środa, 8 grudnia / Wednesday, December 8

17:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.  
18:30 - Msza św. - w j. ang.

  8:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol. 
  9:30 - Msza św. - w j. ang. 
 11:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.  
 12:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.  
18:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.

  9:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.  
18:00 - Adoracja Najśw. Sakramentu 
19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.

  9:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.  
               Namaszenie chorych 
18:00 - Adoracja Najśw. Sakramentu 
19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol 
              Namaszenie chorych

  9:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.  
18:00 - Adoracja Najśw. Sakramentu 
19:00 - Nabożeństwo do MBL - w j. pol. 
              Msza św. z nauką rekolekcyjną - w j. pol.

 

ADVENT RETREAT IN ENGLISH
Every Thursday in Advent

December 2nd, 9th, 16th, and 23rd 

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA 
ADVENT CONFESSIONS

W czasie rekolekcji spowiedź godzinę przed Mszą św.

7:00 pm - Holy Mass with retreat sermon

Wtorek, 21 grudnia o godz. 19:00 
Tuesday, December 21 at 7:00 pm

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
ADVENT RETREAT IN POLISH

5 - 8 Grudnia / December 5 - 8, 2021

Tegoroczne nauki wygłosi O. Piotr Wróblewski, OMI

Serdecznie zapraszamy

MODLITWA 
PRZED ŁAMANIEM SIĘ OPŁATKIEM

Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz,
za ten biały chleb - opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, 
który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole, 
podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa staje się 
Twoim Ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. 
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się
łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie 
wzajemne życzenia świąteczne.
Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku 
przełamania się chlebem, dzielić się z innymi,
a zwłaszcza z potrzebującymi,
miłością, życzliwością i pokojem.
Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem,
abyśmy wspólnie sławili Ojcowską Twą dobroć.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PRAYER BEFORE THE BREAKING OF 
THE WAFER - OPŁATEK

In this holy season, let us praise God our Father 
for sending His only Son Jesus Christ,
born of the Virgin Mary, to be among us.
We thank you Lord for this bread, the wafer, 
which has brought us together at one table, just as 
we gather around Your altar, when by the power of 
Your Word this bread becomes Your Body.
Bless us and these wafers which we are about to 
share in the ancient tradition of our forefathers. 
Lord, You have taught us to share with one another 
the gifts of love, friendship, and peace.
Grant Your peace to all of us gathered here 
that we may praise your goodness.
Through Christ, Our Lord. Amen.



Program Świąteczny 2021
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Piątek, 24 grudnia
8:30 - Msza św. - w j. pol.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
PASTERKA

 19:30 - w j. pol. (z udziałem dzieci) 
 21:00 - w j. ang.
 22:30 - w j. pol. 
24:00 - w j. pol.

Sobota, 25 grudnia
  8:00 - Msza św. - w j. pol.
  9:30 - Msza św. - w j. ang. 
 11:00 - Msza św. - w j. pol. 
12:30 - Msza św. - w j. pol. 
Nie ma Mszy św. wieczornej

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY
Niedziela, 26 grudnia

Msze św. według porządku niedzielnego

WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA
Piątek, 31 grudnia

8:30 - Msza św. - w j. pol.

Christmas Schedule 2021

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
NOWY ROK

 17:00 - Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne 
              za miniony rok - w j. pol./j. ang.
 18:00 - Msza św. - w j. pol./j. ang.
 19:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 
24:00 - Pasterka Noworoczna - w j. pol./j. ang.

Sobota, 1 stycznia 2022
  8:00 - Msza św. - w j. pol.
  9:30 - Msza św. - w j. ang. 
 11:00 - Msza św. - w j. pol. 
12:30 - Msza św. - w j. pol. 

OBJAWIENIE PAŃSKIE – TRZECH KRÓLI
17:00 - Msza św. - w j. pol. 
18:30 - Msza św. - w j. ang.

Niedziela, 2 stycznia
Msze św. według porządku niedzielnego

Drodzy Parafianie
      W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał nam 
Jedynego Syna. W małym, świętym Dziecku Bóg daje nam 
zbawienie.
      Niech ten szczególny, błogosławiony czas przyniesie 
nam łaskę wzajemnej miłości i życzliwości.
      Prośmy Nowo Narodzonego Zbawiciela o dar rozeznania 
Prawdy, abyśmy w tych trudnych czasach nie zagubili się 
pośród ziemskich miraży, pokus i medialnego zgiełku.
       Niech Boże Narodzenie doprowadzi każdego z nas do spot-
kania z Bogiem i wzbudzi w naszych sercach uczucia wzajem-
nego przebaczenia i bliskości.
      Niech Chrystusowy pokój zapanuje w Waszych sercach, w 
rodzinach i w naszej wspólnocie.
      Życzą duszpasterze:

O. Wojciech Kurzydło, OMI - Proboszcz
O. Daniel Janulewicz, OMI
O. Paweł Pilarczyk, OMI
S. Ewa Szpargała MChR
S. Karolina Szymkowiak MChR 
Dk. Wojciech Nowak

Dear Parishioners
      God revealed His love for us by sending His only Son. In 
this small, holy child God gives us salvation. May this special, 
blessed time bring us the grace of mutual love and kindness.
      Let us ask the newly born Savior for the gift of discerning 
the Truth, so that in these difficult times we do not get lost 
amidst earthly mirages, temptations and the chaos of the 
media frenzy.
      May Christmas lead each one of us to an encounter with 
God and awaken in our hearts feelings of mutual forgiveness 
and closeness.
      May the peace of Christ reign in your hearts, in your 
families and in our community.
      With prayers:

Fr. Wojciech Kurzydło, OMI - Pastor
Fr. Daniel Janulewicz, OMI
Fr. Paweł Pilarczyk, OMI
S. Ewa Szpargała MChR
S. Karolina Szymkowiak MChR 
Dc. Wojciech Nowak

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! 
MERRY CHRISTMAS!

„Niemowlę leżące w ubóstwie żłóbka; 
oto znak Boga.

Jest to znak mały i kruchy, uniżony i milczący, 
ale bogaty w miłosierdzie Boga,

który z miłości stał się człowiekiem.”
św. Jan Paweł II

“A baby lying in the poverty of a manger; 
this is a sign of God.

It is small and fragile, humble and silent, 
but rich in the mercy of God,
who became man out of love” 

St. John Paul II

CHRISTMAS EVE
Friday, December 24

8:30 am - Holy Mass - pol.

SOLEMNITY OF THE NATIVITY OF THE LORD
MIDNIGHT MASSES

  7:30 pm - pol. (with kids) 9:00 pm - eng. 
10:30 pm - pol. 
12:00 am - pol.

Saturday, December 25
 8:00 am - Holy Mass - pol. 9:30 am - Holy Mass - eng. 
 11:00 am - Holy Mass - pol. 
12:30 pm - Holy Mass - pol. 
There is no evening Mass

SOLEMNITY OF THE HOLY FAMILY
Sunday, December 26

Masses according to the regular Sunday schedule

MEMORIAL OF ST. SYLVESTER
Friday, December 31

8:30 am - Holy Mass - pol.

SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD 
NEW YEAR

 5:00 pm - Devotion in thanksgiving and propitiation 
                     for the past year - pol./eng.
 6:00 pm - Holy Mass - pol./eng.
 7:00 pm - Adoration of the Most Blessed Sacrament 
12:00 am - New Year Midnight Mass - pol./eng.

Saturday, January 1, 2022
 8:00 am - Holy Mass - pol. 9:30 am - Holy Mass - eng. 
 11:00 am - Holy Mass - pol. 
12:30 pm - Holy Mass - pol.

THE EPIPHANY OF THE LORD
5:00 pm - Holy Mass - pol. 
6:30 pm - Holy Mass - eng.

Sunday, January 2
Masses according to the regular Sunday schedule


