
PLAN KOLĘDY 2022 

Podajemy terminarz kolędowy na najbliższy tydzień. Kapłani od 16:00 w Elblągu,  

na wioskach od 10:00 odwiedzą rodziny, które prosiły o wizytę. Parafian, którzy wybrali 

drugą formę kolędy zapraszamy na wieczorną Mszę św. Przed jej rozpoczęciem można 

złożyć w skrzyni umieszczony z dołu tej strony odcinek z zapisanym nazwiskiem  

i imionami domowników. Jeden z kapłanów będzie sprawował Eucharystię w intencji 

podanych osób a także za mieszkańców ulic, na których odbywa się danego dnia kolęda. 

Po Eucharystii udzieli zaś indywidualnego i rodzinnego błogosławieństwa. 

3 stycznia: 

Malborska, Czerniakowska, Hetmańska; 

4 stycznia: 

Fabryczna, Aleja Tysiąclecia; 

5 stycznia: 

Janowska, Szkolna, Leszno, Ślusarska, Pl. Wolności; 

7 stycznia: 

Giermków, Pl. Słowiański; 

8 stycznia: 

1-go maja, Mączna, Adamowo Osiedle; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

Alma Redemptoris Mater,  

quæ pervia cæli Porta manes,  

et stella maris,  

succurre cadenti, 

Surgere qui curat, populo:  

tu quæ genuisti, 

Natura mirante,  

tuum sanctum Genitorem, 

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 

Sumens illud Ave, peccatorum miserere. 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ. 

R. Et concepit de Spiritu Sancto. 

Oremus. 

Gratiam tuam, quæsumus Domine, mentibus 

nostris infunde; ut, qui, Angelo nuntiante, 

Christi Filii tui incarnationem cognovimus ; 

per passionem ejus  

et crucem, ad resurrectionis gloriam 

perducamur. Per eumdem Christum 

Dominum nostrum. 

R. Amen. 
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  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 20:00 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00     

 można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Modlitwa na Nowy Rok 
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na Nowy Rok. Nie wiemy, 

co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? 

To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty 

prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść 

wiernie drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i 

ufnie czynił to, co się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. Nie 

wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko 

obraca się ku dobremu i to mi wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę 

ten rok w miłości Twojej. i pozostanę Ci wierny. Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie 

od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli Twojej W Tobie i w Twojej woli znajdę 

pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen. 


