OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 grudnia A.D. 2016 – 1 stycznia A.D. 2017.
Narodzenie Pana Jezusa łączy
w sobie to, co duchowe, z tym,
co cielesne. Z przyjścia Mesjasza cieszą się mieszkańcy nieba i ziemi. Z jednej strony słyszymy o wiecznym panowaniu
i pokoju bez granic, z drugiej –
o konkretnych faktach związanych z narodzinami Dzieciątka – braku miejsca
w gospodzie, żłóbku, odwiedzinach pasterzy. To trochę, jak w naszej dzisiejszej rzeczywistości – radość i szczęście, a jednocześnie napięcia społeczne, polityczne, międzynarodowe…
Prośmy w tych dniach o łaskę uczestnictwa w bóstwie Jego Syna. Obyśmy
poznając dziś wielkość naszego powołania, nabrali zapału do wypełniania
go w zwykłych konkretach naszego życia.
My, duszpasterze, życzymy Wam wszystkim głębokiej wiary
i doświadczenia, że Ten, który przychodzi, jest większy i mocniejszy od
największych niepokojów, które nas nękają. Niech będzie w sercach nas
wszystkich doświadczenie pokoju, który przyniósł nowo narodzony Zbawiciel świata: błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

1.

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

2.

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

3.

W środę przypada święto świętych Młodzianków. Zapraszamy dzieci na
Mszę świętą połączoną ze specjalnym błogosławieństwem dla nich
o godzinie 9:30.

4.

W sobotę przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na Mszę św.
i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za miniony rok, które odprawimy
o godzinie 17:00.

5.

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

6.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do
pięknego przygotowania kościoła na Święta: tym, którzy zbudowali stajenkę, przystroili choinki, posprzątali kościół i obejście, służbie liturgicznej (zakrystianom, ministrantom, p. organistce), Dzieciom Maryi: Bóg zapłać!

7.

Zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli
w dniu 6 stycznia. Damy w ten sposób świadectwo obecności chrześcijan
i zwyczajów religijnych w obszarze społecznym oraz publiczne świadectwo
wiary. Szczegóły – w niedzielę za tydzień.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. O dziejach i bogatej symbolice świąt Bożego Narodzenia |Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez
choinki. Ale co właściwie oznacza świąteczne drzewko? Skąd wzięła się ta
tradycja i jak zmieniała się w ciągu wieków?. | Brat naszego Boga zmarł
w dniu Jego urodzin. Dokładnie 25 grudnia, w 100. rocznicę śmierci, rozpocznie się w Polsce Rok Świętego Brata Alberta. Lepszego przedłużenia
Roku Miłosierdzia nie można było wymyślić.

9.

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

10. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

