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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 środę przedświąteczne odwiedziny chorych od godz. 9.00.
3. Dziękujemy zespołowi charytatywnemu Rady Parafialnej za zbiórkę ofiar i zrobienie
paczek świątecznych dla najuboższych rodzin. Zebrano 2 117 zł. Bóg zapłać. Paczki będą
rozdawane w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
4. Dziękujemy za choinki do kościoła pani Janinie Kania oraz za zniżkę z kwiaciarni przy
ul. Gen. Ducha, a także tym panom, którzy pomagali je przywieźć i ustawiać. Bóg zapłać
także kilku paniom, ministrantom i panom, którzy od kilku dni ofiarnie pomagają
br.Walterowi w dekorowaniu kościoła – i zapewne będą jeszcze pomagać w tym tygodniu.
W przygotowaniu jest także szopka wykonywana tradycyjnie przez o. Cypriana i jego ekipę
młodzieży. Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie.
5. W czwartek wigilia. Od samego rana będzie w naszym kościele przywiezione światełko z
Betlejem. Każdy kto zechce, może sobie odpalić i zabrać do domu. 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 radosnym
śpiewem kolęd.
6. Na Pasterkę zapraszamy tradycyjnie o północy z czwartku na piątek. Pół godziny przed
pasterką odśpiewamy liturgiczną „Godzinę Czytań”. Zachęcamy do przyjścia wcześniej. Po
pasterce przełamiemy się wszyscy opłatkiem, składając sobie życzenia.
7. Święta Bożego Narodzenia wypadają w piątek, ale nie obowiązuje post z racji uroczystości.
8. W obydwa dni świąteczne czyli w piątek i sobotę Msze św. jak w każdą niedzielę.
9. Jeszcze przed świętami zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz świec Caritas.
Przy tym samym stoliku są też do nabycia płyty CD z kolędami i najnowszy musical pt.
„Życie Maryi” w wykonaniu zespołu Guadalupe. Oaza Dzieci Bożych kontynuuje natomiast
kiermasz świątecznych ozdób. Oprócz tego, co było tydzień temu oferuje żywe stroiki.
Zachęcamy też do brania sianka pod stół wigilijny. Ofiarami za te ozdoby możemy wesprzeć
wyjazd rekolekcyjny dla naszych dzieci oraz akcję "Szlachetna Paczka".
10. Po długim oczekiwaniu przygotowaliśmy także filmową i muzyczną relację z
ubiegłorocznego festynu. Wielokrotnie o to prosiliście ale brakowało nam czasu na
opracowanie. Ostatecznie przygotowaliśmy opakowanie aż z dwoma płytami: z płytą video i
zdjęciami oraz płytę muzyczną z piosenkami. Płyty zawierają też kilka ciekawych dodatków
spoza festynu. Przypuszczamy, że chcielibyście je już dzisiaj, ale dostępne będą głównie od
świąt – czyli od piątku (bo na dzisiaj produkcja nie zdążyła). Gdyby jednak ktoś wyjeżdżał i
koniecznie chciał dzisiaj, to kilkadziesiąt pierwszych sztuk jest przy stoliku z gazetami.
Można je tam sobie także bliżej oglądnąć.
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11. Jeszcze dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego „Kuźnia
wiary”. Spotkanie o godz. 19.00 w klasztornej kawiarence, poświęcone będzie tematowi
„Kto będzie zbawiony?”.
12. Po świętach, od następnej niedzieli rozpoczynamy kolędę, począwszy tradycyjnie od starego
terenu parafii i pierwszych bloków.
 W niedzielę: ul. Poligonowa i Gen. Ducha
 W poniedziałek: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna i Willowa (oprócz bloków)
 We wtorek: ul. Północna, Sławinek i Zdrojowa
 W środę: bloki Relaksowa 2 i 4
Potem kontynuacja po Nowym Roku od 2 stycznia, co ogłosimy w następną niedzielę.
W soboty i niedziele kolęda od godz. 15.00, a w dzień powszedni od. godz. 16.00.
13. Życzymy wszystkim spokojnych przygotowań do wigilii i do świąt

