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1. Trwamy w radości  Bożego  Narodzenia.  Zgodnie  z  tradycją  liturgiczną  Uroczystość  Bożego
Narodzenia  jest  obchodzona  przez  osiem  kolejnych  dni,  czyli  przez  tak  zwana  Oktawę.  Dziś,
obchodzimy święto Św. Szczepana Pierwszego Męczennika. Jutro – 27 grudnia przypada Święto
Św.  Jana  Apostoła  i  Ewangelisty,  a  w  czwartek  28  grudnia  Św.  Świętych  Młodzianków
Męczenników. Piątek i sobota to kolejne dni Oktawy Bożego Narodzenia, która zakończy się w
Niedzielę 31 grudnia.

2. Dziękujemy za  ofiary  składane  dziś  na  tacę,  a  przeznaczone  na  utrzymanie  Domu Kapłana
Seniora w Sochaczewie.

3. W  czwartek  28  grudnia  rozpoczniemy  wizytę  duszpasterską  w  domach  naszych  parafian,
popularnie zwana „Kolędą”. Celem odwiedzin wiernych przez duszpasterzy jest przede wszystkim
wspólna modlitwa i błogosławieństwo rodziny oraz domu. W tym roku szczególnie prosić będziemy
o dary Ducha Świętego dla wszystkich naszych wiernych. Z góry dziękujemy za waszą życzliwość,
za spotkania, wspólną modlitwę i rozmowy, a także za przekazane ofiary przeznaczone jak zawsze
na cele parafialne i na Seminarium Duchowne w Łowiczu oraz w jednej piątej, jako wynagrodzenie
dla kapłanów za trud tej posługi.

4. Plan Wizyty Duszpasterskiej w tym tygodniu:

Czwartek, 28 grudnia
- od godz. 1000 - Niedźwiada - 4 księży;
- od godz. 1600 - Osiedle Starzyńskiego, blok nr 5 - 3 księży;

- Osiedle Tkaczew, blok nr 1 - 1 ksiądz.

Piątek, 29 grudnia
- od godz. 1000 - Zabostów Mały - 2 księży;

- Klewków - 2 księży;
- od godz. 1600 - Osiedle Starzyńskiego, blok nr 6 - 3 księży;

- Osiedle Tkaczew, blok nr 2 - 1 ksiądz.

Sobota, 30 grudnia
- od godz. 1000 - Popów (wieś) - 4 księży.

Bardzo prosimy  mieszkańców wiosek o  podwiezienie  księży  na  miejsca  rozpoczęcia  kolędy  w
wioskach. Będziemy wdzięczni za przysłowiową szklankę herbaty i kromkę chleba wzmacniające
nasze siły po zakończeniu wizyty w kolejnych miejscowościach.

5. W najbliższą Niedzielę 31 grudnia obchodzić będziemy Święto Św. Rodziny: Jezusa Maryi i
Józefa.  Na  wszystkich  Mszach  św.  będziemy  udzielać  szczególnego  błogosławieństwa  przez
modlitwę  i  włożenie  rąk  wszystkim  parom  małżeńskim.  Z racji  ostatniego  dnia  roku
kalendarzowego  w  czasie  Mszy  św.  o  godz.  1800,  której  będzie  przewodniczył  bp.  Andrzej
Franciszek Dziuba zostanie złożone sprawozdanie duszpasterskie i administracyjne z kończącego
się roku 2017 w naszej wspólnocie parafialnej. 


