OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Adwentu - 20.12.2020r.
1. Nieszpory Adwentowe dziś o godz. 16.00
2. Dziś również po każdej Mszy św. czynna jest nasza Kancelaria Parafialna, w której można
nabyć poświęcone opłatki wigilijne, świece „Caritas”, kartki świąteczne, kalendarze na 2021
rok, sianko, ozdoby świąteczne i adwentowe, wodę święconą, Informator Parafialny, cegiełki
na Parafialny Fundusz Inwestycyjny oraz prasę katolicką. Kancelaria będzie też czynna w
Wigilię od godz. 9.00 do 14.00
3. Spowiedź przedświąteczna. Dziś przez całą niedzielę nasi ojcowie spowiadają na wszystkich
Mszach św. Spowiadać będziemy również we wtorek 22 grudnia i w środę 23 grudnia w godz.
od 6.30 do 12.00 i od 17.00 do 22.00; oraz w Wigilię 24 grudnia od 6.30 do 15.00. Zachęcamy
Parafian i Wiernych do skorzystania z sakramentu spowiedzi.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 23 grudnia br. o godz. 18.00.
5. W czwartek 24 grudnia br. obchodzimy Wigilię Świąt Narodzenia Pańskiego. O godz. 8.00
tradycyjnie już w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. w intencji Zmarłych, którzy
nie zasiądą z nami do wigilijnego stołu. Chcemy o nich pamiętać w tym szczególnym dniu.
Dlatego na początku Mszy św. wyczytane zostaną wszystkie intencje zamówione przez
wiernych. Intencje przyjmuje Kancelaria Parafialna.
6. Naszych Parafian zachęcamy do duchowego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Zasiadając
do wigilijnego stołu pamiętajmy o modlitwie, przeczytaniu Ewangelii o narodzeniu Jezusa,
dzieleniu się poświęconym opłatkiem, nakryciu dla niespodziewanego gościa i śpiewaniu
kolęd. Zachęcamy też, aby w dniu wigilii zachować całkowitą wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
7. O północy zapraszamy Parafian i Wiernych na „Pasterkę”.
8. W piątek 25 grudnia br. przypada pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. w
naszym kościele jak w porządku niedzielnym tj. o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i
19.00. Nieszpory kolędowe o godz. 16.00
9. W sobotę 26 grudnia br. obchodzimy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia święto św.
Szczepana pierwszego męczennika. W tym dniu Msze św. w naszym kościele również w
porządku niedzielnym.
10. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i św. Józefa. Z
tej okazji o godz. 12.15 duszpasterstwo Domowego Kościoła zaprasza na Mszę św. w intencji
małżeństw i rodzin połączoną z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
11. W Kancelarii Parafialnej można od dziś do 24 grudnia br. obierać paczki świąteczne dla osób
zgłoszonych w ramach akcji „Bliźniemu w potrzebie”.

12. Od niedzieli 3 stycznia br. rozpocznie się w naszej parafii Kolęda jednak w zmienionej
formie. We wszystkie niedziele stycznia 2021r., a także w uroczystość Trzech Króli zapraszać
będziemy Parafian, rodziny lub ich przedstawicieli do kościoła na Msze św. o godz. 8.00, 9.30,
11.00, 12.15, 15.00 według ulic. Szczegółowy plan Kolędy znajduje się na stronie internetowej
parafii, drukujemy go dziś w „Informatorze Parafialnym” i wywieszony jest w westibulum
naszego Kościoła. Prosimy o zapoznanie się z nim i wzięcie udziału w tej formie kolędy.
13. W czasie Świąt Bożego Narodzenia spowiedzi w naszym kościele nie będzie. Ze względu na
ogłoszoną w Polsce Narodową Kwarantannę Mszy św. w Nowy Rok o godz. 6.00 nie będzie.

