*December 24th 2021, Christmas Eve afternoon and evening Mass schedule
is as follows: 4:30PM in English; 9:30PM in Polish, 10:45PM in English in the
lower church and 12:00 midnight in Polish.
No confessions will be heard on Friday, December 24, Christmas Eve.
*December 25th 2021, on Christmas Day, the Mass
schedule will be as follows: In English at 9:00 and in
Polish at 7:30, 10:15, 11:30AM, 1:00 and 7:00PM.
THERE WILL BE NO VIGIL MASSES FOR SUNDAY!
Merry Christmas
*December 26th, 2021, the first Sunday after Christmas Day we observe the
Feast of the Holy Family. The Holy Family of Mary, Joseph and Jesus is a
symbol of what every family should be like. It is in a special way a sign of the
unity of the human family.
For this reason, during all Masses we will be administering a special
blessing to all families. In addition, during the 9:00AM and 1:00PM Masses
couples will be able to renew the marriage vows. We invite all interested families
to the 9:00AM and 1:00PM Masses. The Mass schedule will be as follows: in
English at 9:00am and in Polish at 7:30, 10:15, 11:30am, 1:00 & 8:00pm
*December 31st 2021, New Year’s Day Vigil Masses will be celebrated at
5:30PM in English and at 7:00PM in Polish. After the 7:00PM Mass, exposition of
the Blessed Sacrament in thanksgiving for the Old Year with a petition for
Blessings in the New Year 2022. Please come.
*January 1st 2022, New Year’s Day, we celebrate The Solemnity of Mary Mother
of God. This solemnity commemorates the divine motherhood of the Blessed Virgin
Mary, the God-Bearer, Mother of our Lord and God Jesus Christ. The Mass schedule
will be as follows: in English at 9:00am and in Polish at 7:30,
Happy
New
10:15, 11:30am, 1:00 & 8:00pm.
2022 Year.
*January 2nd 2022, we celebrate the Feast of the
Epiphany of the Lord, or the Feast of the Three Kings.
Our Altar Servers will be distributing Blessed chalk.
The Mass schedule will be as follows: in English at 9:00am and in Polish at 7:30,
10:15, 11:30am, 1:00 & 8:00pm
*******************************************************************************************

*24 grudnia 2021 - Plan Mszy św. wigilijnych: godz. 16:30 Msza św. w języku
angielskim, godz. 21:30 Msza św. w języku polskim, o godz. 22:45 w języku
angielskim w dolnym kościele a o godz. 24:00 Msza św. Pasterka w języku
polskim w górnym kościele
W piątek, 24 grudnia (Wigilia) nie będziemy słuchać spowiedzi. Prosimy o
tym pamiętać.
*25 grudnia 2021, w Uroczystość Bożego Narodzenia Msze święte
odprawimy w następujących godzinach: w języku polskim o godz. 7:30,
10:15, 11:30, 13:00 i 19:00;
a w języku angielskim o godz. 9:00. Żywa
Szopka od 10-14:30.
Wesołych Świąt.
*26 grudnia 2021, w niedzielę po Bożym Narodzeniu
obchodzimy Uroczystość Bożej Rodziny. Z tej racji na
wszystkich mszach świętych udzielimy dla rodzin
specjalnego błogosławieństwa. Natomiast podczas mszy
świętych o godzinie 9:00 i 13:00 małżonkowie będą mogli
odnowić przysięgę małżeńską. Serdecznie zapraszamy
zainteresowane rodziny na 9:00 En i 13:00 Pl.
Msze święte odprawimy w następujących godzinach: w
języku polskim o godz. 7:30, 10:15, 11:30, 13:00 i 20:00;
a w języku angielskim o godz. 9:00.
*31 grudnia 2021, w wieczór świętego Sylwestra odprawimy mszę świętą
dziękczynno-błagalnej o godzinie 19:00. Po mszy św. będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu połączone z dziękczynieniem za Stary Rok oraz z
prośbą o błogosławieństwo w Nowym 2022 Roku . Zapraszamy.
1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Porządek Mszy
św. w Uroczystość Nowego Roku 2022 jest jak w każdą niedzielę do południa.
Po południu Msze wigilijne z Trzech Króli: 17:30 En i 19:00 po polsku.
Szczęśliwego Nowego Roku.
W niedzielę 2 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną
Uroczystością Trzech Króli. Wspólnota naszych ministrantów przygotowała
kredę, którą po poświęceniu zabieramy do domów. Ofiary składane przy tej
okazji są przeznaczone na wspólnotę naszych parafialnych ministrantów.

