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Lipiec 2016 – kronika parafialna 

 

 

16 lipca 2016 – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel  

 

 

GALERIA: http://tiny.pl/gc4rc 

 

http://tiny.pl/gc4rc
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16 lipca 2016 – Sakrament Małżeństwa 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc4rd 

 

24 lipca 2016 – Błogosławieństwo pojazdów 

W dniach od 17 do 25 lipca 2016 r. obchodzimy 17 Ogólnopolski Tydzień św. 

Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”, dlatego w 

następną niedzielę przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na 

rzecz misyjnych środków transportu. W imieniu misjonarzy dziękujemy 

ofiarodawcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA: http://tiny.pl/gc4rf 

http://tiny.pl/gc4rd
http://tiny.pl/gc4rf


5 
 

24 lipca 2016 - Chrzest Święty 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc4r1 

 

25 lipca 2016 -  Konserwacja dachu kościoła 

Od poniedziałku trwają prace na dachu naszego kościoła – mycie, 

czyszczenie i dwukrotne malowanie. Ofiary, które  złożymy na tacę w 
następną niedzielę są  przeznaczone  na pokrycie kosztów. Bóg zapłać 

za ofiary. 

GALERIA:     http://tiny.pl/gc4rj           

 http://tiny.pl/gc4rp 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.pl/gc4r1
http://tiny.pl/gc4rj
http://tiny.pl/gc4rp
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28 -30 lipiec 2016 - Konserwacja dachu kościoła 

 

 

 

 

 

GALERIA: http://tiny.pl/gc4rl 

 

 

http://tiny.pl/gc4rl
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Sierpień 2016 – kronika parafialna 

 

1 -3 sierpień 2016 - Rozpoczęcie prac przy dachu plebani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA:  http://tiny.pl/gc4r4      

http://tiny.pl/gc4rn 

http://tiny.pl/gc4rk 

http://tiny.pl/gc4r8 

http://tiny.pl/gc4rs 

http://tiny.pl/gc4r4
http://tiny.pl/gc4rn
http://tiny.pl/gc4rk
http://tiny.pl/gc4r8
http://tiny.pl/gc4rs
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4 sierpień 2016 - Konserwacja dachu kościoła 

 

GALERIA:    http://tiny.pl/gc4r6 

 

6 sierpień 2016 – Porządki w kościele i wokół  

Bogu niech będą dzięki za szczęśliwie zakończone prace przy konserwacji 

blachy na dachu naszego kościoła i plebani, pozostaje jeszcze konserwacja 

więźby dachowej. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które posłużą 

na pokrycie kosztów. 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc4rv 

 

http://tiny.pl/gc4r6
http://tiny.pl/gc4rv


9 
 

11 sierpień 2016 – Prace na plebani i wokół  (światłowód) 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc4rb 

 

12 sierpień 2016 – Prace na terenie kościoła i wokół 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc4rz 

 

 

 

http://tiny.pl/gc4rb
http://tiny.pl/gc4rz
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15 sierpień 2016  

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny.  

Msze Św. jak w niedzielę, czyli o godz. 8.00,  10.00  i  16.30. Na każdej 
mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów. 

 

 

19 sierpień 2016 – Prace przy ogrodzeniu wokół kościoła 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc4r3 

 

 

http://tiny.pl/gc4r3
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19 sierpień 2016 – Porządki i dekoracje w kościele 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc49h 

 

22 sierpień 2016 – Dalsze prace przy ogrodzeniu kościoła 

 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc49q 

 

http://tiny.pl/gc49h
http://tiny.pl/gc49q


12 
 

22 sierpień 2016 – Sakrament Małżeństwa i Chrztu Świętego 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc49m 

 

21 sierpień 2016 – Niedziela - Ogłoszenia Parafialne 

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w środę po mszy wieczorowej na 
plebani. 

W ubiegłą niedzielę, na budowę Centrum Studiów im. św. Jana Pawła II w 
Łodzi zebrano 1020 zł. 

27 sierpień 2016 – Porządkujemy…  

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcsd6 

http://tiny.pl/gc49m
http://tiny.pl/gcsd6
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 28 sierpień 2016 – Ogłoszenia Parafialne  

1. Zgodnie z kanonem 396 Kodeksu Prawa Kanonicznego- kanonicznej 

wizytacji naszej Parafii dokona ks. Biskup Marek Marczak w następną 

niedzielę 4 września. Powitanie  rozpoczynające wizytację odbędzie się  

o godz. 10.00, dlatego nie będzie Mszy Św. o godz. 8.00. Zapraszam 

na godz.10 i 11.30 na spotkanie z ks. Biskupem. 

2. We czwartek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i 

katechetyczny. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli, na 

mszę św. w następną  niedzielę na godz. 11.30, aby ten nowy rok 

pracy rozpocząć poświęceniem przyborów szkolnych i z Bożym 

błogosławieństwem i którego udzieli ks. Biskup. 

 

 

28 sierpień 2016 – Przygotowanie do wizytacji… 

 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc6b7 

 

 

 

 

 

http://tiny.pl/gc6b7
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Wrzesień 2016 – kronika parafialna 

 

3 wrzesień 2016 – Sakrament Małżeństwa 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc6bf 

 

4 wrzesień 2016 – Wizytacja kanoniczna ks. Bpa Marka Marczaka 

 

http://tiny.pl/gc6bf
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GALERIA:   http://tiny.pl/gc6b5 

DOKUMENTY:   http://tiny.pl/gc6bk 

 

http://tiny.pl/gc6b5
http://tiny.pl/gc6bk
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GALERIA:   http://tiny.pl/gcvhm 

 

 

http://tiny.pl/gcvhm
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4 wrzesień 2016 – Ogłoszenia Parafialne 

W ramach Roku Miłosierdzia, organizowana jest pielgrzymka do kościoła 

Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie 

znajduje się Brama Bożego Miłosierdzia, którą chcemy przekroczyć  jako 
Parafia MBNP w sobotę 17 września. O godz. 15.00 Koronka i Msza Św.   

W tym tygodniu przypada : 

We czwartek – Święto Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny – po 

mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion. 

We czwartek przypada 4 rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do Bazyliki  
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego. 

 

11 wrzesień 2016 – Ogłoszenia Parafialne 

W imieniu całej naszej Wspólnoty Parafialnej składam serdeczne 
podziękowanie pewnej RODZINIE, która ufundowała organy do naszego 

kościoła. Serdeczne Bóg zapłać. 

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie kanonicznej 
wizytacji ks. Biskupa składam serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać, 

jesteście wspaniali! 

 

17 wrzesień 2016 – Pielgrzymka dotarła do Aleksandrowa Łódzkiego 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvhc 

 

http://tiny.pl/gcvhc
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17 wrzesień 2016 – Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvh2 

http://tiny.pl/gcvh2
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24 wrzesień 2016 – Sakrament Małżeństwa 

 

 

25 wrzesień 2016 – z ogłoszeń parafialnych 

W środę –  św. Wacława – Koronka do Bożego Miłosierdzia na skrzyżowaniach 

miast odbędzie się, jak co roku, 28 września, o godz. 15.00. Zachęcam do 
gromadzenia się w różnych miejscach i do głośnego odmówienia koronki. 

Zachęcajmy też przechodniów do włączenia się do modlitwy. Ta prosta 
inicjatywa modlitewna rozpoczęła się w Łodzi osiem lat temu i obejmuje dziś 
wszystkie kontynenty ziemi. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w naszej parafii. 
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Październik 2016 – kronika parafialna 

 

Październik 2016 – Różaniec z dziećmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcv19 

 

2 październik 2016 – Poświęcenie różańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.pl/gcv19
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9 październik 2016 – Różaniec z dziećmi 

Dzisiaj Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Fundację 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” . 

 

 

15 październik 2016 – Nabożeństwo Różańcowe 

„Dałby Bóg, aby wszyscy chrześcijanie jak najgorliwiej garnęli się do Różańca 
świętego” . (o.Justyn Miechowita OP). 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gwv4w 

 

 

http://tiny.pl/gwv4w
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16 październik 2016 – Niedziela - Ogłoszenia Parafialne 

Jutro – 17 października do naszej Parafii przybędą Relikwie św. O. Pio. 

Powitanie o godz. 17.00, następnie Różaniec. * 18.00 – Msza Św. i 

błogosławieństwo chorych. 

 

17 październik 2016 – Powitanie Relikwii Św. O. Pio 

Po uroczystym przywitaniu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 

rozpoczęła się modlitwa różańcowa, a po niej sprawowana była Msza święta. 

 

FILM:   https://www.youtube.com/watch?v=djmGr56PGxo 

GALERIA:    http://padrejarek.pl/to-sw-pio-wybiera-miejsca-i-kaplanow/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djmGr56PGxo
http://padrejarek.pl/to-sw-pio-wybiera-miejsca-i-kaplanow/
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23 październik 2016 – Chrzest Święty 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvpn 
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25 październik 2016 – Prace przy dachu kościoła 

Dzisiaj, 25 października rozpoczęliśmy trudne i konieczne prace – czyszczenie 

spróchniałych belek dachu kościoła: 

 

GALERIA:    http://tiny.pl/gcvps 

 

27 październik 2016 – Kontynuacja prac przy dachu kościoła 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvlx 
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GALERIA:    http://tiny.pl/gcvlt 

  http://tiny.pl/gcvlr 

 

28 październik 2016 – Zakończenie prac przy dachu kościoła 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvlc  
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29 październik 2016 – rozgrywki ministrantów 

 

 
 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvlj 

 

 

30 październik 2016 – Ogłoszenia parafialne 

Kończą się nabożeństwa różańcowe, zapraszam dzisiaj na 16.00 a w dni 

powszednie na godz. 17.30. 

We wtorek 1 listopada świętujemy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH, msza św. będzie tylko o godz. 8.oo   a w kaplicy na 

cmentarzu o 7.30,     9.00,     10.30,     12.00,    13.00 i procesja,   
   16.00    i   17.00.  

Przypominamy, że w tym dniu nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarzy, 

co czynią nawet niewierzący, nasza wiara domaga się obowiązkowego 
uczestniczenia w tym dniu we mszy św. 
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Listopad 2016 – kronika parafialna 

 

5 listopad 2016 – Sakrament Małżeństwa 

 

 

 

 

Galeria:   http://tiny.pl/gc99h 

http://tiny.pl/gc99h


30 
 

6 listopad 2016 – Niedziela – Ogłoszenia Parafialne 

Za tydzień przeżywamy VIII Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. Zachęcamy do włączenia się w akcję „Pokój dla Iraku”. 

Irak, jak i cały Bliski Wschód, to tereny, na których chrześcijaństwo jest 
obecne od samego początku. Dziś, niestety, istnieje obawa o przyszłość 
chrześcijan na tych ziemiach. Dzięki ofiarom składanym za tydzień do 

puszek- Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie- może nieść 
pomoc chrześcijanom w Iraku. 

 

HOMILIE  (Pliki dźwiękowe): 

https://soundcloud.com/user-60111346 

https://soundcloud.com/user-60111346/xrsz-pacierz-modlitwa 

 

7-10 listopad 2016 – Rekolekcje dla Księży Kapelanów Szpitali i 

Domów Pomocy Społecznej 

Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali i Domów Pomocy Społecznej 

rozpoczęły się w poniedziałek, 7 listopada na Jasnej Górze. Tegoroczne 
rozważania głosi bp senior Antoni Długosz, duszpasterz głuchoniemych, 

niepełnosprawnych i uzależnionych. Doroczne rekolekcje potrwają do 
czwartku, 10 listopada. 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvln 

https://soundcloud.com/user-60111346
https://soundcloud.com/user-60111346/xrsz-pacierz-modlitwa
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11-19 listopad 2016 – Nowenna  

W piątek 11 listopada rozpoczęła się Nowenna przed Jubileuszowym Aktem 

Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zostanie on uroczyście 
wypowiedziany 19 listopada br., w wigilię uroczystości Chrystusa Króla 
Wszechświata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, 

a następnego dnia we wszystkich polskich parafiach. 

 

HOMILIA:  https://soundcloud.com/user-60111346/xrsz-chrystus-krolem  

Poszczególne dni: 

Dzień 1 – Uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie się Jego Prawu 

Dzień 2 – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski 

Dzień 3 – Dziękczynienie za miłosierdzie Jezusa Chrystusa Króla 

Dzień 4 – Dziękczynienie za matczyną opiekę Maryi Królowej Polski 

Dzień 5 – Przeproszenie Jezusa Chrystusa Króla za nasze narodowe grzechy 

Dzień 6 – Wyrzeczenie się złego ducha i wszystkich jego spraw 

Dzień 7 – Przyrzeczenie pełnienia woli Jezusa Chrystusa Króla 

Dzień 8 – Przyrzeczenie budowania Królestwa Jezusa Chrystusa Króla w naszym 

Narodzie 

Dzień 9 – Chrystus Królem w całym Narodzie i Ojczyźnie 

 

20 listopad 2016 – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata  

 

● Ogłoszenia Parafialne 

Dziś w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i 

Pana. 

Po ogłoszeniach poświęcimy opłatki wigilijne, które od jutra będą roznoszone 
po domach, początek od strony Zgierza. Tego zadania podjął się – znany 

dobrze z lat poprzednich –  Pan Grzegorz Dubiński.  Opłatki będą również do 
nabycia w kancelarii parafialnej i zakrystii. 

Archidiecezja Łódzka pragnie rozpocząć modlitewne wołanie o nowe i święte 

powołania kapłańskie z naszych parafii. W związku z tym powstała idea 
Sztafety Modlitwy o Powołania w Archidiecezji Łódzkiej.  Codziennie- od 
poniedziałku do piątku – sztafeta gromadzić będzie inną parafię na 

nabożeństwie powołaniowym. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 
rozpocznie się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia; o 16.00 – 

Różaniec; o godz. 17.00 Adoracja w ciszy i zakończy Mszą św. o godz. 18.00. 

Dla naszej Parafii przypada najbliższy  piątek 25 listopada. 

https://soundcloud.com/user-60111346/xrsz-chrystus-krolem
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● Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana 

 

SŁOWO:   http://tiny.pl/gcp76  

FILM:       http://tiny.pl/gcbwb 

GALERIA: http://tiny.pl/gc4xx 

 

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! 

W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi 

władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się 

Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. 
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. 

Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, 
uznajemy Twe Panowanie nad Polską 

i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością 
wołamy: Króluj nam Chryste ! 

http://tiny.pl/gcp76
http://tiny.pl/gcbwb
http://tiny.pl/gc4xx
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25 listopad 2016 – Sztafeta Modlitwy o Powołania  

W poniedziałek 21 listopada br. na terenie Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęło 

się wspólne wołanie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. 

Jest to odpowiedź na prośbę Chrystusa z kart Ewangelii, który modląc się 
mówił: „Żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało. Proście 
Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo!” 

(Mt.9.38). Od poniedziałku do piątku – sztafeta gromadzi inną parafię na 
nabożeństwie powołaniowym.  

 

Sztafeta Modlitwy w naszej Parafii 

 

 

 

KORONKA 1: http://tiny.pl/gcn1w 

KORONKA 2: http://tiny.pl/gcn1b 

GALERIA: http://tiny.pl/gcbw5 

 

 

 

http://tiny.pl/gcn1w
http://tiny.pl/gcn1b
http://tiny.pl/gcbw5
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27 listopad 2016 – I Niedziela Adwentu 

 

 „Idźcie i głoście”- takie hasło będzie nam towarzyszyć w tym roku 

liturgicznym. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas radosnego i 

pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Zgodnie z tradycją 

codziennie, oprócz niedziel i uroczystości, msza św. zwana Roratami, będzie 

celebrowana o godz. 18.00, a ponieważ będzie to w przyciemnionym 

kościele, więc postarajmy się przynosić ze sobą lampiony – znak modlitwy i 

czuwania. 

 

 

28 listopad 2016 – Msza Święta Roratnia 

Nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku –

 Rorate caeli desuper – „Spuśćcie rosę, niebiosa„.  Eucharystia rozpoczyna się 

przy zgaszonych światłach – zapalają się one dopiero podczas uroczystego 

hymnu „Chwała na wysokości Bogu„. W czasie Rorat razem z Maryją 

przeżywamy czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. 

 

 

GALERIA:   http://tiny.pl/gc2jh 

FILMY:   1. http://tiny.pl/gcst3 

              2. http://tiny.pl/gc69c 

 

http://tiny.pl/gc2jh
http://tiny.pl/gcst3
http://tiny.pl/gcst3
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Grudzień 2016 – kronika parafialna 

 

4 grudzień 2016 – Adoracja Eucharystyczna  

W Pierwszą Niedzielę Miesiąca  

Adoracja przemienia całe nasze życie przez osobistą, całkowitą bliskość z 

Panem. Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie przychodzi, by mieszkać 
w nas i pośród nas. Jego obecność przemienia nas i ożywia. Powoli życie i 

uczucia Chrystusa stają się naszymi, abyśmy mogli w prawdzie powiedzieć: 
„Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). 

AUDIO:   

1. http://tiny.pl/gc69j  

2. http://tiny.pl/gc69l  

3. http://tiny.pl/gc6wd 

 

5 grudzień 2016 – Św. Mikołaj na Roratach 

 

Zapraszamy do GALERII  na INSTAGRAMIE: 

https://www.instagram.com/mbnpparafia/ 

GALERIA:   http://tiny.pl/gcvcv 

http://tiny.pl/gc69j
http://tiny.pl/gc69l
http://tiny.pl/gc6wd
https://www.instagram.com/mbnpparafia/
http://tiny.pl/gcvcv
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8 grudzień 2016 – Godzina Łaski 

 

AUDIO:   1. http://tiny.pl/gcbs7        2. http://tiny.pl/gcbsr     

HOMILIA:    http://tiny.pl/gczq8 

Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi. – To 8 grudnia 1947 r. w Montichiari 

we Włoszech Maryja powiedziała:  „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 

grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata”. 

 

11 grudzień 2016 – Ogłoszenia Parafialne 

1. Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Nauki głoszone są dzisiaj w czasie 

wszystkich Mszy św. oraz w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00 i 18.00. 

Dzieci zapraszamy w poniedziałek i wtorek na godz. 18.00. Zachęcamy do 

skorzystania ze spowiedzi podczas rekolekcji, nie odkładajmy  jej na później. 

Ofiary, które złożymy na tacę we wtorek, niech będą wyrazem naszej 

wdzięczności Ojcu Rekolekcjoniście za prowadzone Rekolekcje. Prosimy o 

modlitwę w tych intencjach. 

 

11 -13 grudzień 2016 – Rekolekcje Adwentowe 

Rekolekcje prowadził – O. Jan Kwiecień CSsR 

Niedziela – 11 grudnia 2016 r. 

 

AUDIO:         1. http://tiny.pl/gc386      2. http://tiny.pl/gc386 

GALERIA:     1. http://tiny.pl/gc3cf 

                     2. https://www.instagram.com/mbnpparafia/ 

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną 

10.00 – Msza św. z nauką ogólną 

11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci 

16.30 – Msza św. z nauką ogólną 

Poniedziałek – 12 grudnia 

10.00  –  Msza św. z nauką ogólną 

18.00  –  Msza św. z nauką ogólną i  trochę dla dzieci 

Wtorek – 13 grudnia 

10.00  –  Msza św. z nauką ogólną 

18.00  –  Msza św. z nauką ogólną i  trochę dla dzieci 

(Spowiedź w czasie trwania Rekolekcji) 

http://tiny.pl/gcbs7
http://tiny.pl/gcbs7
http://tiny.pl/gczq8
http://tiny.pl/gc386
http://tiny.pl/gc386
http://tiny.pl/gc3cf
http://tiny.pl/gc3cf
https://www.instagram.com/mbnpparafia/
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11 -13 grudzień 2016 - Rekolekcje Adwentowe 

 

 
 

AUDIO: http://tiny.pl/gdh79 

FILM:    http://tiny.pl/gdhc9  

HOMILIA:  http://tiny.pl/gdhpn 

PIEŚNI:  1. http://tiny.pl/gdhp2      2. http://tiny.pl/gdhps 

GALERIA:  http://tiny.pl/gdqj5 

FILM:         http://tiny.pl/gdq27 

 

http://tiny.pl/gdh79
http://tiny.pl/gdhc9
http://tiny.pl/gdhpn
http://tiny.pl/gdhp2
http://tiny.pl/gdhps
http://tiny.pl/gdqj5
http://tiny.pl/gdq27
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Pieśni rekolekcyjne 

Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł.     

Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł    

Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł. 

Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł. 

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata    

Wiedz, drogi bracie, że On poradzi i Twym.         

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata 

Wiedz, droga siostro, że On poradzi i Twym. 

 

 

20 grudzień 2016 – Dekorowanie kościoła 
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25 grudzień 2016 – Uroczystość Bożego Narodzenia – Pasterka 

 

 

 

 

 

25 grudzień 2016 – Uroczystość Bożego Narodzenia 

„Zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez Ciebie, 

zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”. Niech dzień przyjścia Jezusa 

będzie niezwykłym świętem i napełni Was nową wiarą. Niech ona 

przenika Wasze codzienne życie, prace, szczęścia, trudy i cierpienia. 

Pozwólcie, aby Jezus działał w Was i przez Was. Niech ten Boży czas 

będzie okazją do zamyślenia się nad dobrocią i wielkością Naszego 

Pana, a Maryja czuwająca w Betlejem, niech uprosi Wszystkim 

potrzebne łaski na 2017 rok. 
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Ogłoszenia Parafialne 

Zapraszamy wszystkich do uroczystego zakończenia roku w sobotę, na Mszę 

św. o godz. 18.00. Przed Najświętszym Sakramentem przeprosimy Boga za 
wszystkie  grzechy osobiste, społeczne i narodowe oraz zaniesiemy modlitwy 

dziękczynne  uwieńczone śpiewem hymnu „TE  DEUM”. 

W następną niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 
początek  Nowego Roku, światowy Dzień Pokoju, można uzyskać 
odpust zupełny za pobożny udział w publicznym śpiewie w kościele  

hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. 

 

26 grudzień 2016 – Św. Szczepana 

 

Sakrament Chrztu Świętego  

GALERIA:    http://tiny.pl/gdrgq 

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem 

całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i 

otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez 

zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest 

obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i 

urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez 

upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa. 

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by 

żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci 

Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe 

stworzenie do życia według Ducha Świętego. 

 

http://tiny.pl/gdrgq
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Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: 

„Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie 

potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z 

Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5). 

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy 

niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do 

uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim. 
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30 grudzień 2016 – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

Sakrament Małżeństwa 

 

 

 

GALERIA:  http://tiny.pl/gdwrf 

 

 

 

http://tiny.pl/gdwrf

