
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 4  IV Niedziela Adwentu– 22 Grudzień 2019 

Czytania: Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem
dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i le-

żące w żłobie” (Łk 2, 10-12)
Niech radosne Święta Bożego Narodzenia umacniają

Was, byście żywą wiarą, niesłabnącą nadzieją oraz żarli-
wą miłością wypełniali każdy dzień Waszego życia. Niech
Nowonarodzony Chrystus błogosławi wszystkim obdarza-

jąc wzajemną zgodą i życzliwością na wszystkie dni 
             Nowego Roku 2020.

Intencje mszalne: 23.15 - 29.12

Poniedziałek, 23 grudzień  2019
700 śp. Arkadiusz Gorgol (23 msza św. gregoriańska)
18 00  śp. Jadwiga Chmiel
1800 śp. zm. z rodziny Żelazkowskich i Krajpowicz
Wtorek, 24 grudzień  2019
700 śp. Arkadiusz Gorgol (24 msza św. gregoriańska)
000 Dziękcz. z okazji 8 rocz. Sakr. Małż. z prośbą o Boże błogosł. dla rodziny
Środa, 25  grudzień  2019 – Święta Bożego Narodzenia
800 śp. Zofia i Franciszek Szechliccy, Józefa(k) i Jan Zamorscy i zm. z obu stron
930 O Boże bł. dla Jadwigi i Józefa z okazji 53 rocz. ślubu
930 45 rocz. ślubu Felicja i Marian Królik
1100 śp. Arkadiusz Gorgol (25 msza św. gregoriańska)
1100 śp. Ewa,Adam,Edward Szmyt,Marchelek,Łukaszewicz,  Maria Wardzyńska
1230 śp. Władysław Winiarczyk
1800  śp. Mateusz Szarejko, śp. Tadeusz Jarosz
Czwartek, 26 grudzień  2019 – Święto Świętego Szczepana Męczennika
800 śp. Jadwiga Chmiel
930 śp. Adam Wróbel
930 śp. Aniela i Jan i zmarli z rodziny Jakubik
1100  śp. Arkadiusz Gorgol (26 msza św. gregoriańska)
1230 O Boże bł. i potrzebne łaski dla żony Anny w dniu urodzin
1230 śp. Jan i Aleksander Miciek, śp. Helena i Józef Czuba
1800   śp. Bogusław Żołnierski i zm. z rodziny
Piątek, 27 grudzień  2019 – Święto Świętego Jana Ewangelisty
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 27 msza św. gregoriańska)
 1200 O Boże błogosł. dla Adama Bałdygi z okazji urodzin
1200 śp. Waleria Panieważ (popogrzebowa)
Sobota, 28 grudzień 2019 – Święto Świętych Młodzianków 
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 28 msza św. gregoriańska)
1200 śp. Sebastian Sabiło
Niedziela,29 grudzień  2019 – Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu
800 śp. Czesława Sołtys
930 śp. Helena i zm. z rodz. Najdek i Piernickic9
1100 śp. Arkadiusz Gorgol (29 msza św. gregoriańska)
1100 śp. Franciszek Grabowski i zm. z rodziny
1230 śp. Elżbieta Różnowska (1r.ś.)
1800 O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Ks. Piotra Sulikowskiego

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


Plan Kolędy w tym tygodniu
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Pułtuska Przyjaźni

Kolęda w dni powszednie od godz. 15:30, w soboty od 9:00, w
niedziele od 14:00. Prosimy przygotować krzyż, świece i

wodę święconą z kropidłem.

Przygotowujemy się na święto Narodzenia naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, prawdziwego człowieka z
ludzkim rodowodem, a jednocześnie prawdziwego

Boga, który powstając z martwych zwyciężył śmierć i
grzech. Jego posłannictwo wyraża imię Emmanuel,

Bóg z nami. Wiara w Boże wcielenie jest więc nie tylko
przyjęciem za pewnik określonej prawdy teologicznej,

lecz przekonaniem, że wszechmocny Bóg na zawsze
opowiedział się po naszej stronie i że także dziś obda-
rza łaską i pokojem tych wszystkich, którzy Go szcze-

rze szukają. 
Por. Oremus

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne  

1. Z racji  świętowania Wigilii  Bożego Narodzenia w naszych
rodzinach,  łamania się opłatkiem i  modlitwy przy stole we
wtorek 24 grudnia -  Mszy św. wieczornej  o g.  18.00 - nie
odprawiamy. 

2. Pasterka w noc Bożego Narodzenia [wtorek/środa] w naszym
kościele  o  godz.  24.00.  W  pierwszy  i  drugi  dzień  świąt
porządek Mszy – jak w każdą niedzielę. 

3. Dziś  jest  zakończenie  konkursu  na  szopkę  betlejemską.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 5 stycznia na Mszy
świętej dla dzieci.

4. W  dzisiejszą  niedzielę  wyjątkowo  nie  ma  spotkania
oazowego dla dzieci. Zapraszamy jednak w II i IV niedzielę
stycznia.

5. Od dnia 27 grudnia rozpoczyna się w naszej parafii  wizyta
duszpasterska  –  czyli  kolęda.  Plan  kolędy  będzie
umieszczony na stronie internetowej parafii  oraz podawany
na  bieżąco  w  biuletynie.  Dzień  przed  kolędą  ministranci
zapowiedzą  wizytę  księdza.  Kolęda  w  dni  powszednie  od
godz. 15:30, w sobotę od 9:00 a w niedzielę od godz. 14:00.

6. O tym, jak to z Bożym Narodzeniem było, a także o historii
kolędy  „Cicha  noc”  przeczytamy  w  dzisiejszym  „Gościu
Niedzielnym”. Zachęcamy do lektury.

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Dariusz Dyamentowski – lat 45, z ul. Siedleckiej 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

https://www.gosc.pl/doc/5229342.Radosc-nad-jaskinia
https://www.gosc.pl/doc/5229342.Radosc-nad-jaskinia
https://www.gosc.pl/doc/5229342.Radosc-nad-jaskinia

	4. Panie z Caritas rozprowadzają świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Paczki świąteczne będą wydawane dla osób potrzebujących z naszej Parafii w dniu 19 grudnia (czwartek) od godziny 15:00. Jeśli ktoś będzie chciał podzielić się żywnością z biednymi, będzie mógł włożyć produkty do kosza w wejściu do kościoła. Żywność będzie dokładana jak co roku do paczek.
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