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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym spowiedź przedświąteczna. Zachęcamy do oczyszczenia swego
ducha, aby święta mogły być prawdziwie piękne. Kapłani spowiadają podczas mszy św.
oraz jeżeli trzeba także po mszach świętych. Prosimy, aby skorzystać ze spowiedzi dzisiaj,
ponieważ w same święta nie będzie już możliwości wyspowiadania się.
2. Dziękujmy zespołowi charytatywnemu z naszej parafii, za to, że zrobili paczki świąteczne
dla najuboższych. Zrobili je zaś z waszych ofiar w ubiegłą niedzielę, za co serdecznie
dziękujemy.
3. Wczoraj zakończyliśmy roznoszeni opłatków. Wyrażamy wielką wdzięczność dla tych
osób, które w naszym imieniu roznosiły opłatki do waszych domów. Niech poprzez ten
poświęcony opłatek nasz klasztor dołączy się do waszych wigilijnych życzeń. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że nie do wszystkich opłatek mógł dotrzeć, bo pomimo starań
czasami połowa mieszkań była zamknięta. Wobec tego, jeżeli ktoś zechce może jeszcze
wziąć opłatek z zakrystii. Dziękujemy wam także za wszelkie złożone ofiary. Zebrano ok.
16,5 tyś. zł. Jest to o 6 tyś. mniej niż poprzedniego roku, jednak jesteśmy wdzięczni za
każdy dar serca, który wspomoże dalsze prace przy wykończeniu kościoła. Aby pozostała
pamiątka z tegorocznych opłatków, zakupiliśmy piękne naczynie na wodę święconą
(kosztem 3150 zł.), które umieszczone jest pod chórem, od strony stolika z gazetami.
Z tego naczynia będzie można sobie nabierać wodę święconą na wizytę kolędową, czy
w innych ważnych sprawach. Święta woda wymaga odpowiedniego poszanowania,
dlatego tak uczyniliśmy.
4. Przed ołtarzem wystawiony jest dzisiaj kaganek ze „światełkiem z Betlejem”. Każdy kto
zechce, może sobie odpalić i zabrać do domu. Można to zrobić dzisiaj lub jutro, gdyż prawie cały
dzień kościół będzie otwarty.
5. Jutro wigilia. Do południa odwiedzimy chorych. Jutro nie będzie mszy św. wieczornej, aby
wszyscy mogli się spotkać 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. Niech wasze domy rozbrzmiewają w tym czasie
żywym śpiewem kolęd.
6. Zachęcamy do nabywania świątecznej prasy katolickiej. Można ją zakupić tylko dzisiaj,
nie w święta. Oprócz prasy są także płyty z kolędami naszego wydawnictwa.
7. We wtorek obchodzimy święta Bożego Narodzenia.
8. Na Pasterkę zapraszamy tradycyjnie o północy z poniedziałku na wtorek. Pół godziny przed
pasterką odśpiewamy liturgiczną „Godzinę Czytań”. Po pasterce przełamiemy się wszyscy
opłatkiem, składając sobie życzenia. Zapraszamy!!! We wtorek i środę msze św. jak w każdą
niedzielę.
9. Po świętach, od czwartku rozpoczynamy kolędę, począwszy tradycyjnie od starego terenu
parafii. Szczegóły ogłosimy w święta.
10. Życzymy wam wszystkim spokojnych przygotowań do wigilii i świąt.

