OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Adwentu – 22.12.2019r.
1. Nieszpory Adwentowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś po każdej Mszy św. czynna jest Kancelaria Parafialna w której można nabyć
poświęcone opłatki wigilijne, kartki świąteczne, świece „Caritas”, prasę katolicką, cegiełki
na Parafialny Fundusz Inwestycyjny oraz zamówić Mszę św. wigilijną za Zmarłych.
3. Również dziś Dzieci Maryi w westibulum kościoła rozprowadzają ozdoby świąteczne i
sianko.
4. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele: W niedzielę 22 grudnia br. spowiedź na
wszystkich Mszach św. W poniedziałek 23 grudnia br. spowiedź od godz. 7.30 do 12.00 i od
14.00 do 19.00. Natomiast w Wigilię 24 grudnia br. spowiadamy od godz. 7.30 do 15.00. W
święta spowiedzi nie będzie.
5. Wiernych zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi w ramach „Nocy Konfesjonałów”. W
niedzielę 22 grudnia br. spowiedź w kościele św. Anny w godzinach od 20.00 do 23.00,
natomiast w poniedziałek 23 grudnia br. spowiedź w kościele p.w. Świętego Krzyża
również w godzinach od 20.00 do 23.00.
6. We wtorek 24 grudnia br. przypada Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. O godz. 8.00 w
naszym kościele odprawimy Mszę św. w intencji Zmarłych, którzy już nie zasiądą z nami
do wieczerzy wigilijnej.
7. Naszych wiernych zachęcamy do zachowania tradycji wigilijnych, a więc wspólnej
modlitwy, przeczytania fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o narodzinach Jezusa,
łamania się opłatkiem, składania sobie życzeń, pozostawienie jednego wolnego nakrycia dla
niespodziewanego gościa oraz wspólnego śpiewania kolęd. W tym dniu również
zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
8. Na Pasterkę zapraszamy o godz. 24.00.
9. W środę 25 grudnia br. obchodzimy pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Porządek
Mszy św. jak w niedzielę. Nieszpory Kolędowe o godz. 16.00. Kolekta w tym dniu
przeznaczona będzie na remonty w naszym kościele i parafii.`
10. W czwartek 26 grudnia br. przypada Święto św. Szczepana pierwszego męczennika –
Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu również obowiązuje niedzielny
porządek odprawiania Mszy św. Natomiast o godz. 16.00 w ramach Nieszporów
zapraszamy wiernych na bożonarodzeniową inscenizację przygotowaną przez
Ministrantów i Dzieci Maryi oraz wspólne śpiewanie kolęd.
11. W piątek 27 grudnia br. przypada Święto św. Jana Apostoła. Z tej okazji na każdej Mszy
św. święcimy wino.
12. W sobotę 28 grudnia br. obchodzimy święto Świętych Młodzianków Męczenników. Z tej
okazji na Mszy św. o godz. 8.00 błogosławieństwo wiernych, a zwłaszcza dzieci figurką
Dzieciątka Jezus.
13. W przyszłą niedzielę 29 grudnia br. obchodzimy Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa. Z tej okazji na Mszy św. o godz. 12.15 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i
błogosławieństwo rodzin. Liturgię Mszy św. przygotowuje Duszpasterstwo „Domowego
Kościoła”.
14. Również w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie
opłatkowe Duszpasterstwa Żywego Różańca.
15. Dziś do nabycia świąteczny numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać następujące artykuły: „Dlaczego śpiewamy kolędy”, wiadomości z życia parafii,
„Poradnik wiernego”, memento o śp. ojcu Macieju Adamczewskim, „Moja wigilia”,
„Kolęda w praktyce”, „Nasze zdrowie”, gdzie piszemy o bólach lędźwiowych. Ponadto w
gazetce plan kolędy na 2020r. oraz niespodzianka – choinka z życzeniami Kamilianów dla
Parafian i Gości. Wszystkim nabywającym naszą gazetkę składamy serdeczne „Bóg
zapłać”

