OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 – 31 grudnia, A.D. 2017.
1.

Dziś, w wigilię Narodzenia Pana Jezusa Msze św. są odprawiane tylko przed południem: o 7:30. 9:15, 11:00.

2.

Zachęcamy do właściwego przeżycia dzisiejszego wieczoru wigilijnego w rodzinach –
święta Narodzenia Pańskiego są jedynymi świętami, których obchód zaczynamy tą „liturgią rodzinną”. Niech w naszych domach nie zabraknie przy wieczerzy wspólnej modlitwy,
odczytania fragmentu Ewangelii, łamania się pobłogosławionym opłatkiem i śpiewu kolęd. Natomiast kompletnym nieporozumieniem byłaby przy wigilijnym stole obecność alkoholu.

3.

Zapraszamy do włączenia się w Eucharystię dziś, o północy. Po rozpoczęciu Świąt rodzinną liturgią wieczerzy wigilijnej, przyjdźmy uczcić narodzonego Pana we wspólnocie
parafialnej.

4.

Zapraszamy jutro na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe – przyjdźmy wspólnie wyśpiewać naszą świąteczną radość z narodzenia Pana.

5.

W drugim dniu Świąt, tradycyjnie odwiedzamy najbliższych i przyjaciół, z tego też względu nie będzie w tym dniu Nieszporów.

6.

Duszpasterskie odwiedziny rodzin czyli tzw. kolęda rozpocznie się w środę, 27 grudnia,
zgodnie z planem wywieszonym na tablicach, w gazetce i na stronie internetowej.

7.

W czwartek przypada święto świętych Młodzianków. Po Mszy św. wieczornej będzie
udzielane specjalne błogosławieństwo dla małych dzieci.

8.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu.

9.

W przyszłą niedzielę przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na Mszę św.
i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za miniony rok, które odprawimy o godzinie
16:30. NIE BĘDZIE ZA TYDZIEŃ MSZY ŚW. O GODZINIE 18:00.

10. KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU BĘDZIE NIECZYNNA.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Dlaczego warto poznawać zarówno Boże,

jak i ziemskie oblicze Maryi i Jezusa. | Wyszliśmy na jarmark bożonarodzeniowy. Modliliśmy się nad dwoma małżeństwami, gdy nagle ekspedientka z jednego ze straganów zawołała: „Ja też tak chcę!”. Zostawiła kolejkę ludzi i podbiegła do nas. Ks. Waldemar Maciejewski opowiada, co w Katowicach robią katolicy na ulicy. | O tym, czy święta widziane z perspektywy Parlamentu Europejskiego przypominają jeszcze Boże Narodzenie,
mówi europoseł Marek Jurek.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przygo-

towania kościoła na Święta: tym, którzy zbudowali stajenkę, przystroili choinki, posprzątali kościół i obejście, służbie liturgicznej (zakrystianom, ministrantom, p. organistce),
Dzieciom Maryi: Bóg zapłać!
13. Kolekta zebrana w czasie Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. Bóg za-

płać za wszystkie składane ofiary.

