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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA ADWENTU
1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana.
Czujemy bliskość przychodzącego Zbawiciela. Czy przygotowujemy się
na to przyjście również pod względem duchowym?
2. We czwartek, 23 grudnia, Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza o godz.
18:00 na Mszę św. z błogosławieństwem relikwią św. Ojca Pio.
3. W czwartek zakończenie rorat. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Dla
wiernych uczestników przygotowaliśmy nagrody za wytrwałość w trakcie
naszej drogi z Nazaretu do Betlejem.
4. W piątek, 24 grudnia, przypada Wigilia uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Msze św. o godz. 6:30 i 9:00. Nie będzie Mszy św. o godz.
18:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7:00 do 9:00. Od
godz. 10:00 do 21:30 kościół będzie zamknięty.
5. W godzinach popołudniowo-wieczornych zasiądziemy w rodzinach
do wieczerzy wigilijnej. Zadbajmy o jej chrześcijańską oprawę. Niech to
będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do
bliźnich. Niech wprowadzeniem do niej będzie przeczytany fragment
Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela świata, wspólna modlitwa,
symboliczne łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd. Nie spożywamy
alkoholu i tradycyjnie powstrzymujemy się od potraw mięsnych, choć post
ten nie jest obowiązkowy.
6. Obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy - Pasterki odprawiamy o godz.
22:00. i 24:00, na które bardzo serdecznie zapraszamy.
7. W sobotę, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Nie będzie
Mszy św. o godz. 7:30. Pierwsza Msza św. w dzień Bożego Narodzenia
o godz. 9:30, kolejne wg porządku niedzielnego.
8. W niedzielę, II dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, przypada święto
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Taca w tym dniu przeznaczona na
Papieski Wydział Teologiczny i Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne. Msze św. jak w niedzielę: pierwsza o godz. 7:30 i ostatnia
o godz. 20:00.
9. Zespół Caritas serdecznie dziękuje parafianom za ofiarność i pamięć
o najuboższych. Dzięki temu w grudniu nasi wolontariusze wykupili
obiady jedenastu uczniom w czterech szkołach, a 23 osobom wydali bony
i żywność świąteczną. Ponadto obdarzono paczkami Mikołajowymi 25

dzieci. Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przeznaczona jest na pomoc
charytatywną dla najuboższych. Caritas gorąco prosi o wsparcie. Za
wszelką formę pomocy Zespół stokrotnie dziękuję i życzy
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
10.Po Mszach św. możemy nabywać poświęcone opłatki wigilijne
rozprowadzane przy głównym wyjściu z kościoła oraz przy bocznym od
ul. Orlińskiego. Ponadto opłatki w tygodniu możemy jeszcze nabyć
w kawiarence „Benedictus”, w zakrystii i kancelarii parafialnej.
Ofiary opłatkowe przeznaczamy na ogrzewanie kościoła.
11.Spowiedź przedświąteczna dzisiaj podczas każdej Mszy św. oraz
w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek od godz. 17:00. Nie
pozostawiajmy spowiedzi na ostatnią chwilę, tzn. na Wigilię, czy Święta.
12.Od dzisiaj przyjmujemy zgłoszenia na świąteczną wizytę duszpasterską.
Zgłoszenia można dokonać przez formularz na stronie internetowej parafii
lub w wersji papierowej – pobrać z balasek i wypełnioną wrzucić na tacę.
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca roku. Plan kolędy zostanie
wywieszony 2 stycznia, a na kolędę do zgłoszonych rodzin pójdziemy od
10 stycznia. Tak jak w zeszłym roku, będziemy również zapraszali na
spotkanie świąteczne do naszego kościoła. Grafik spotkań w kościele,
zostanie udostępniony na święta.
13.Polecamy prasę katolicką.
14.Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne
Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn
w serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na
kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Władysława Jakubczyk,
lat 90 z Bulwaru Ikara, śp. Jan Barabasz, lat 74 z ul. Horbaczewskiego
i śp. Mieczysław Stasiak, lat 82 z ul. Bystrzyckiej. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

