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IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przed nami ostatni tydzień Adwentowego przygotowania do świąt. Zachęcamy do
szczególnej gorliwości w te ostatnie dni i uczestnictwa w porannych roratach o godz. 6.00.
2. We piątek przed świętami odwiedziny chorych od godz. 9.00.
3. Zespół charytatywny naszej parafii informuje, że w ostatnią niedzielę zebrali 2 956 zł. na
paczki świąteczne dla najuboższych. Przygotowali paczki dla 26 rodzin, które mogą
odebrać paczki w poniedziałek po wieczornej Mszy św. Dziękujemy wam za złożone ofiary,
a Radzie Parafialnej za zrobienie paczek.
4. Dziękujemy także tym osobom, które od kilku dni pomagają Br. Walterowi w dekorowaniu
kościoła – i zapewne będą jeszcze pomagać w tym tygodniu. W przygotowaniu jest także
szopka wykonywana tradycyjnie przez o. Cypriana wraz z młodzieżą.
5. Przy niektórych krzesłach w kościele (szczególnie z przodu) powieszone są małe
poduszeczki do klęczenia, szczególnie dla tych, którzy maja różne trudności zdrowotne i
odczuwają zimno. W przyszłości zrobimy ich więcej. Prosimy tylko, aby po skorzystaniu
odwiesić powrotem na to samo miejsce.
6. Jeszcze przed świętami zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz świec Caritas.
W zakrystii można jeszcze otrzymać opłatki na wigilię.
7. Oaza Dzieci Bożych przygotowała na dzień dzisiejszy kiermasz świątecznych ozdób. Są
one jak zawsze piękne i ciekawe, a co najważniejsze, robione własnoręcznie przez dzieci
oraz ich rodziców i opiekunów. Ciągle maja nowe pomysły. Wszystko to będzie można
zobaczyć i zakupić po Mszy św. w pomieszczeniu przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy też
do brania sianka pod stół wigilijny.
8. Wigilia w tym roku przypada w sobotę. 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.
9. Na Pasterkę zapraszamy tradycyjnie o północy z soboty na niedzielę. Pół godziny przed
pasterką odśpiewamy liturgiczną „Godzinę Czytań”. Zachęcamy do przyjścia wcześniej. Po
pasterce przełamiemy się wszyscy opłatkiem, składając sobie życzenia.
10. W następną niedzielę przypada Boże Narodzenie, a nadto 100-lecie śmierci św. Brata
Alberta, patrona naszej parafii (o czym słyszeliśmy dzisiaj w liście pasterskim Episkopatu).
Cały następny rok 2017 będzie rokiem św. Brata Alberta, co będzie dla naszej parafii
ważnym wydarzeniem – ale o tym będziemy stopniowo informować.
11. Po świętach, od wtorku, rozpoczniemy kolędę, począwszy tradycyjnie od starego terenu parafii,
co dokładnie ogłosimy za tydzień.
12. Życzymy wszystkim spokojnych przygotowań do wigilii i do świąt, a przed wszelkim złem
niech nas chroni opieka św. Michała Archanioła, o co prośmy we wspólnej mmodlitwie.

