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IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj ostatni dzień rekolekcji. Pragniemy podziękować rekolekcjoniście o. Stanisławowi
Górce za wygłoszone w tych dniach Słowo Boże. Dziękujemy także tym, którzy pięknie
uczestniczyli.
2. W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 odbędą się (odbyły się) centralne uroczystości
Jubileuszu 20-lecia naszej parafii, a zarazem uroczystość przejścia do nowego kościoła i
jego błogosławieństwo, połączone z wmurowaniem tablicy z kamieniem węgielnym.
Uroczystość poprowadzi(ł) Arcybiskup Kijowa Herkulan Malczuk. W proces
przygotowania tej uroczystości zaangażowana była wielka liczba naszych parafian.
Pracowaliśmy w ostatnim tygodniu niemal dzień i noc. Serdecznie dziękujemy tym,
którzy przyłączyli się do pomocy.
3. Już w najbliższą niedzielę obchodzimy święta Bożego Narodzenia.
4. Przed świętami, w piątek, odwiedzimy chorych od godz. 9.00.
5. W sobotę wigilia. Przez całą sobotę w naszym kościele wystawiony będzie przed ołtarzem
kaganek ze „światełkiem z Betlejem”, aby każdy kto zechce, mógł sobie odpalić i zabrać do
domu. W sobotę nie będzie wieczornej mszy św., aby wszyscy mogli spotkać się w tym czasie
na wieczerzy wigilijnej. Gromadząc się na wigilii nie zaniedbujmy żadnego z czcigodnych

zwyczajów i obrzędów. Przed rozpoczęciem wieczerzy i połamaniem się opłatkiem należy
przeczytać ewangeliczny opis narodzenia Chrystusa i odmówić wspólnie modlitwy np.
„Ojcze nasz”. Niech wasze domy rozbrzmiewają w tym czasie żywym śpiewem kolęd.
Pomoce z tekstami do właściwego przeżycia wigilii można sobie zabrać także z naszego
kiosku z gazetami.
6. Na Pasterkę zapraszamy tradycyjnie o północy z soboty na niedzielę. Pół godziny przed pasterką
odśpiewamy liturgiczną „Godzinę Czytań”. Po pasterce przełamiemy się wszyscy opłatkiem,
składając sobie życzenia. Zapraszamy!!!
7. W tym tygodniu – w środę, rozniesione zostaną jeszcze opłatki w bloku Tarasowa 6.
Kto nie mógł odebrać opłatków w domu, może przyjść po nie do zakrystii.
8. Nadal prosimy i proponujemy, aby parafianie napisali swoje wspomnienia z 20-letniej historii
naszej parafii, które wykorzystane zostaną do najbliższej gazetki parafialnej. Teksty można
wrzucać do skrzynki na stoliku przy wyjściu z kościoła.

Dziękujemy wam wszystkim za dzisiejszą obecność na Mszy św., za uczestnictwo w rekolekcjach,
i życzymy spokojnych przygotowań do świąt.

