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III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy Rekolekcje Adwentowe oraz siedmiodniowe Jerycho
Różańcowe w ramach oktawy Niepokalanego Poczęcia. Były to piękne dni modlitwy. Z całego
serca dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na wezwanie i wzięli udział w modlitwie, czy to w
dzień czy w nocy. Szczególnie dziękujemy tym, którzy prowadzili modlitwy, a także osobom z
sąsiednich parafii. Wierzymy, że i tym razem nasze oblężenie modlitewne zburzy wszelkie mury
zła, a otworzy nasze serca na dobro i miłość, które tym pełniej przeżyjemy podczas zbliżających
sie świąt Bożego narodzenia.
2. W ramach przygotowań do świąt dobiega końca roznoszenie opłatków na stół wigilijny.
Dziękujemy tym osobom, które ofiarnie podjęły się roznoszenia opłatków. Jeżeli do kogoś nie
udało się dotrzeć z opłatkiem, a pragnie go otrzymać, to może jeszcze przyjść do zakrystii.
Przypominamy naszą prośbę o cierpliwe wypełnienie ankiet i przekazanie kapłanowi po kolędzie.
Dziękujemy też za wszelkie złożone ofiary.
3. Tydzień temu Grupa Charytatywna Rady Parafialnej zebrała ofiary na paczki świąteczne dla
najuboższych w kwocie 1582 zł. Bóg zapłać za waszą troskę o ubogich. Paczki będą
rozdawane 18 grudnia, czyli w środę.
4. Dzisiaj szczególną akcję przedświąteczną przygotowały dzieci z naszej Oazy dzieci Bożych.
Zrobiły wiele pięknych stroików na stół wigilijny, własnoręcznie malowały bańki choinkowe
i inne ozdoby, tworząc naprawdę piękne rzeczy – niemal dzieła sztuki. Włożyły w to wiele
wysiłku, z pomocą swoich rodziców i pani Agnieszki, a efekty można zobaczyć i nabyć sobie
przy wyjściu z kościoła. Z pewnością będą to ładniejsze i wartościowsze rzeczy, niż te nabyte
w sklepie, a co najważniejsze – nasze rodzinne, wspierające dzieci - dlatego zachęcamy. Mają
oni także pachnące sianko na stół, które każdemu przyda się na wigilie.
5. Przy stoliku z gazetami można z kolei nabyć kartki świąteczne oraz płyty z kolędami.
6. O. Oktawian informuje, że planowana pielgrzymka do Rzymu na kanonizację zostaje
niestety odwołana, ze względu na zbyt małą liczbę chętnych.
7. Przepraszamy za utrudnienia w parkowaniu samochodów i dotarciu do kościoła, ale pogoda
niestety nie sprzyja wszelkim pracom ziemnym. Musimy cierpliwie przetrwać do wiosny.
Póki co, zrobimy przynajmniej kilka chodników z kostki.
8. o. Cyprian zaprasza dzisiaj po każdej mszy św. i po południu na wystawę ikon, malowanych
w pracowni klasztornej w ramach „Jesiennych warsztatów ikonograficznych”. O godz. 11.00
odbędzie sie dodatkowo krótki koncert chóru z cerkwi katedralnej. To wszystko w klasztornej
sali konferencyjnej.
9. W tygodniu zmarł w naszej parafii pan Zdzisław Sawoniuk. Módlmy się o spokój jego duszy.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.....
10. Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego na dalszy czas Adwentowy.

