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BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu jutrzejszym Msze św. jak w każdą niedzielę.
2. Od wtorku rozpoczniemy wizytę kolędową – program ogłosimy i wywiesimy jutro.
3. W najbliższą sobotę 31 grudnia: zakończenie roku kalendarzowego. Serdecznie
zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne po Mszy św. o godz. 18.00.
Zapraszamy także w noc sylwestrową o północy na Mszę św. powitania Nowego Roku.
4. W minioną niedzielę odbyła się w naszym kościele wielka uroczystość Jubileuszu 20lecia naszej parafii i przejścia do nowego kościoła. Była to piękna uroczystość, dlatego
cieszymy się i Bogu dziękujemy. Pragniemy także podziękować wam, którzyście na nią
przybyli, a jeszcze bardziej tym, którzy dołożyli swoją pracę w jej przygotowanie.
5. Dziękujemy także za ostatnie dni przygotowań do świąt - w sposób szczególny
o. Cyprianowi – wraz z całą swoją młodzieżową ekipą, za przygotowanie Szopki – a
właściwie zbudowanie jakby miasteczka Betlejem, w którym jest szopka. Możemy do tego
miasta wejść, poruszać się, chodzić wokół szopki i zwiedzać. Możemy nawet tak blisko
podejść do żłóbka, żeby ucałować Bożą Dziecinę – do czego właśnie zachęcamy dzisiaj
po każdej Mszy Świętej - tzn. podczas kolędy na zakończenie Mszy św. można
podchodzić do żłóbka, ucałować Dzieciątko i obejść żłóbek dokoła - tak jak czasami
obchodzi się dookoła ołtarz.
6. Dziękujemy także Br. Damianowi – wraz z jego ekipą pomocników spośród parafian i
młodzieży, za przystrojenie kościoła w liczne choinki – i dziękujemy tym, którzy choinki
podarowali.
7. Zespół charytatywny w naszej parafii przygotował na święta dla naszych najuboższych
kilkadziesiąt paczek świątecznych. Są to paczki zrobione z waszych ofiar. Bóg zapłać
wam za te ofiary, a paniom za pracę przy robieniu paczek.
Życzenia kapłana od całego klasztoru …..
Życzymy Wam aby w te piękne dni Bóg zamieszkał w waszym domu, byście go zaprosili, przyjęli
w waszej domowej gospodzie – i dali Mu należne miejsce - bo gdzie Bóg jest na pierwszym
miejscu, tam wszystko będzie na właściwym miejscu. Nie za to Boża Dziecina, która przynosi na
świat dary i łaski, obsypie Was nimi tak obficie, jak obfite są ozdoby na waszych choinkach. By
Boży Pokój spłynął na wasze domy. By ustały wszelkie troski, a wszelkie prace i zmagania
nabrały nowej wartości i sensu. Byście potrafili sobie przebaczać, bo życie w zgodzie jest
znacznie piękniejsze.
I niech czuwa nad wami matczyny wzrok Bogarodzicy!
by przytuliła was i ukołysała jak małego Jezusa, kojąc płacz, smutki i niewygody.
Bądźcie dobrzy jak chleb! i przyjmijcie chleb - Chrystusa.
Niech Pan obdarzy Was swym pokojem!

