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IV Niedziela Adwentu – 21 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przygotowując się do Świąt zachęcamy do spowiedzi świętej – jeżeli ktoś nie zdążył tego
uczynić podczas Jerycha i rekolekcji. Prosimy, aby skorzystać ze spowiedzi dzisiaj,
ponieważ w same święta nie będzie już takiej możliwości.
2. We wtorek przedświąteczne odwiedziny chorych od godz. 9.00.
3. Także we wtorek wieczorem będzie przyniesione do naszego kościoła światełko z Betlejem.
Każdy kto zechce, może sobie odpalić i zabrać do domu.

4. Dziękujemy zespołowi charytatywnemu Rady Parafialnej za zbiórkę ofiar i zrobienie
paczek świątecznych dla najuboższych rodzin. Zebrano 2 273 zł. Bóg zapłać wam za
ofiarność. Paczki będą rozdawane w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
5. Dziękujemy za choinki do kościoła pani Janinie Kania, państwu Badajom i państwu
Ćwikła z kwiaciarni przy ul. Gen. Ducha, a także tym, którzy pomagali je przywieźć i
ustawiać.
6. W środę wigilia. W dzień wigilii nie będzie mszy św. wieczornej, gdyż spotykamy się przy stole.
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.
7. Zachęcamy do nabywania świątecznej prasy katolickiej. Można ją zakupić tylko dzisiaj,
nie w święta.
8. W czwartek obchodzimy święta Bożego Narodzenia.
9. Na Pasterkę zapraszamy tradycyjnie o północy ze środy na czwartek. Pół godziny przed pasterką
odśpiewamy liturgiczną „Godzinę Czytań”. Po pasterce przełamiemy się wszyscy opłatkiem,
składając sobie życzenia. Zapraszamy!!!
10. W czwartek i piątek msze św. jak w każdą niedzielę.
11. Po świętach, od soboty rozpoczynamy kolędę, począwszy tradycyjnie od starego terenu parafii.
 Sobota: ul. Poligonowa i Gen. Ducha
 Niedziela: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna i cała Willowa (oprócz bloków)
 Poniedziałek: ul. Północna, Sławinek i Zdrojowa
 Wtorek: ul. Relaksowa 2 i Relaksowa 4
Potem kontynuacja po Nowym Roku od 2 stycznia.
W sobotę i niedzielę kolęda od godz. 15.00, a w dzień powszedni od. godz. 16.00.

12. Życzymy wszystkim spokojnych przygotowań do wigilii i do świąt.

