Ogłoszenia parafialne
Niedziela Świętej Rodziny
30 grudnia 2018
Dzisiaj przypada IV niedziela adwentu. Zachęcamy wszystkich do pojednania się z Bogiem w
Sakramencie Pokuty. Okazja do spowiedzi dzisiaj na wszystkich mszach św. Spowiedź w wigilię tylko
rano do godz. 8.00.
1. W zakrystii i kiosku parafialnym można otrzymać poświęcony wigilijny opłatek oraz nabyć
świece Caritasu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Liturgiczna Służba Ołtarza
przygotowała zaś sianko wigilijne. Zapraszamy.
2. Na Święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy kolejny numer naszego pisma Głos Brata.
Zachęcamy do nabycia. W najnowszym numerze można znaleźć wiele ciekawych artykułów a
przede wszystkim bardzo bogaty materiał zdjęciowy ukazujący życie naszej Wspólnoty.
3. W poniedziałek przeżywać będziemy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. poranne
odprawimy o zwykłej porze. Po południu msza św. wigilijna dla dzieci o godz. 15.30. Nie będzie
mszy o godz. 18.00. Tradycyjnie na pasterkę zapraszamy o godz. 24.00. Przypominamy o
zachowaniu zwyczajowego postu w dzień wigilijny.
4. We wtorek obchodzimy Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. odprawiane będą według
porządku niedzielnego. Nie będzie jedynie mszy św. o godz. 6.30.
5. W środę, czyli w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypada dzień św. Szczepana. Taca
zbierana tego dnia, jak zawsze, będzie przeznaczona na potrzeby KUL.
6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość św. Rodziny z Nazaretu. Tradycyjnie już podczas
mszy św. o godz. 13.00 gościć będziemy Rodziców księży pracujących w naszej parafii, a
następnie odbędzie się spotkanie opłatkowe na plebani.
7. Informujemy wszystkich parafian iż wizytę duszpasterską rozpoczniemy od 2 stycznia.
Szczegółowy plan podamy w niedzielę 30 grudnia.
8. Zachęcamy do odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej, na której można śledzić
liczne działania duszpasterskie.
9. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym nasze parafialne działania składamy serdeczne Bóg
zapłać. Dziękujemy także za przygotowanie paczek w ramach akcji Caritas oraz za ofiary
złożone na rzecz najuboższych. Wszyscy doświadczamy tego, że mamy ogrzewany kościół. W
przyszłą niedzielę, 30 grudnia, przeprowadzimy przed kościołem pierwszą w tym sezonie

zbiórkę na ten cel. Będzie to bowiem ostatnia niedziela miesiąca.
10. W ostatnim czasie do wieczności odeszli nasi parafianie:
Śp. Tadeusz Wypych z ul. Kołobrzeskiej lat 72
Śp. Andrzej Tańcula z ul. Rzeczypospolitej lat 64
Śp. Zbigniew Klaman z ul. Opolskiej lat 70
Pomódlmy się za naszą zmarłą siostrę oraz za wszystkich zmarłych naszych parafian.

