OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 – 25 grudnia A.D. 2016.
1.

Dziś o 17:00 zapraszamy na Nieszpory Adwentowe, w czasie których poświęcimy opłatki wigilijne.

2.

Dziś o 15:30 w domu katechetycznym spotkanie opłatkowe dla ministrantów i Dzieci Maryi. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie także ich Rodziców.

3.

Zapraszamy na codzienne MSZE ŚW. RORATNIE od poniedziałku do piątku
o godz. 17:00.

4.

W związku ze Mszą św. roratnią sprawowaną o godz. 17:00, kancelaria parafialna w środy i piątki będzie czynna od godz. 15:30 do godz. 16:30.

5.

Kandydaci do bierzmowania 2. roku formacji spotykają się we wtorek na
Mszy św. roratniej o 17:00 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę
w domu katechetycznym.

6.

Spotkanie opłatkowe kandydatów do bierzmowania 3. roku formacji odbędzie się we wtorek o godzinie 19:00 w domu katechetycznym. Serdecznie
zapraszamy na to spotkanie młodych wraz z rodzicami.

7.

Mszę św. za zmarłych parafian i zmarłych zalecanych odprawimy w środę
o godzinie 17:00. Zalecki można składać w zakrystii.

8.

Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do przyjęcia sakramentu
pokuty przed Świętami. Plan spowiedzi można znaleźć w gablotkach,
w gazetce i na stronie internetowej Parafii. Zwracamy uwagę na piątkowy
wieczór, kiedy spowiedź będzie trwała do 20:30.

9.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 16:30.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

10. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Jest różnica między kimś, kto

w wyniku własnych złych wyborów stał się menelem, a kobietą pozostawioną przez owego menela z dziećmi. |O dramatycznej sytuacji chrześcijan
mieszkających w bombardowanym Aleppo opowiada o. Ibrahim Alsabagh
OFM, proboszcz katolików obrządku łacińskiego w tym mieście. | Kasia i
Bogdan mają siedmioletniego syna i dwuletnią córkę. I jeszcze dwadzieścia
jeden embrionów w klinice, które od kilku lat pozostają w stanie zamrożenia. Niedawno Kasia zdała sobie sprawę, że to przecież jej dzieci.
11. Zachęcamy do właściwego przeżycia wieczoru wigilijnego w rodzinach –

święta Narodzenia Pańskiego są jedynymi świętami, których obchód zaczy-

namy 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.
12. Zapraszamy do włączenia się w Eucharystię w sobotę, o północy. Po roz-

poczęciu Świąt rodzinną liturgią wieczerzy wigilijnej, przyjdźmy uczcić narodzonego Pana we wspólnocie parafialnej.
13. Duszpasterskie odwiedziny rodzin czyli tzw. kolęda rozpocznie się we wto-

rek, 27 grudnia, zgodnie z planem wywieszonym na tablicach, w gazetce
i na stronie internetowej.
14. Siostry po Mszach św. rozprowadzają opłatki, a Dzieci Maryi: kalendarze na

nowy rok, lampiony roratnie, kartki świąteczne.
15. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół
i dom katechetyczny. Bardzo prosimy w tym tygodniu o pomoc w przygotowaniu kościoła na święta.
16. Kolekta zebrana w czasie Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Ży-

cia. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

