Ogłoszenia duszpasterskie – 24.12.17
1. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku roznosili opłatki na stół wigilijny czyli bratu
Walterowi, dotychczasowej Radzie Parafialnej, jak i nowej, zaprzysiężonej 10 grudnia tegoż
roku, wspólnocie Żywego Różańca, Legionowi Maryi, jak również indywidualnym osobom,
które same zgłosiły się do pomocy. Jeśli ktoś pragnie nabyć opłatek, może to uczynić w
zakrystii.
2. Przed ołtarzem znajduje się Betlejemskie Światełko Pokoju. Można je zabrać ze sobą, aby w
jego blasku spożywać Wieczerzę Wigilijną.
3. Dzisiaj przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i
13.00, a po niej kościół zostanie zamknięty. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.30 i 18.00.
Natomiast na Pasterkę zapraszamy o północy. Pół godziny wcześniej czyli o 23.30 zostanie
odśpiewana Godzina Czytań, zaś po Pasterce, jak co roku, przełamiemy się opłatkiem
składając sobie życzenia.
4. Jutro czyli 25 grudnia, jak i 26 grudnia porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę czyli 7.00,
9.00, 11.00, 13.00, 16.30, 18.00.
5. W następną niedzielę wypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, jak również
zakończenie roku 2017. Zapraszamy o północy na Mszę św., aby wspólnie przywitać Nowy
Rok 2018.
6. Wizyta duszpasterska zwana kolędą w naszej parafii rozpocznie się 27 grudnia 2017 roku.
- w środę 27 grudnia zostaną odwiedzeni mieszkańcy przy ulicy Poligonowej, bez bloków.
- w czwartek 28 grudnia ul. Sławinek
- w piątek ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna, Zdrojowa, Północna i gen. Ducha
- w sobotę ul. Willowa bez bloków
W dni powszednie wizytę rozpoczynamy od godz. 16.00 zaś w sobotę od godz. 15.00. Prosimy
o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyża, Pisma św.
7. Przypominamy również, ze w związku ze zmniejszoną liczbą kapłanów pracujących w naszej
parafii od 2018 roku nie będzie Mszy św. o godz. 16.30.
8. Zachęcamy do czytania świątecznej prasy religijnej, przy czym informujemy, że gazety
można nabyć w naszym kiosku "Boża Apteka" tylko dzisiaj, w święta będzie zamknięta! Są tam
również ozdoby świąteczne, które pozostały z kiermaszu Oazy Dzieci Bożych oraz potrzebne
na kolędę kropidła i krzyże, a także kalendarze na 2018 r. i inne dewocjonalia oraz słodycze.
9. Oddając się pod opiekę Maryi, polecając nasze spotkania świąteczne w gronie rodziny
i najbliższych módlmy się ... Pod Twoją obronę ...

