
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

20  grudnia  2015 
IV  NIEDZIELA  ADWENTU 

 
   1. W ostatnią niedzielę Adwentu słyszymy słowa skierowane do Maryi: 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci  
od Pana”.  W Adwencie otrzymujemy obietnicę przyjścia Zbawiciela. Z radością  
i wiarą oczekujemy na wypełnienie się tych słów. Przyjmijmy z otwartym  
i szczerym sercem Jezusa do swojego życia tak, jak uczyniła to Maryja.    
   2. Serdecznie zapraszam na ostatnie Roraty, które są odprawiane od poniedziałku 
do środy o godz. 18.00 . W poniedziałek, wtorek i środę spowiedź od godz. 17.30  
by nie tylko zewnętrznie ale i wewnętrznie przygotować się na nadchodzące święta.         
   3. Serdeczne Bóg zapłać za udział w zakończonych rekolekcjach adwentowych. 
Niech nauka o Bożej miłości i miłosierdziu  przynosi błogosławione owoce  
w naszym życiu. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych – adres można podać w zakrystii; 
- we czwartek wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego – tego dnia zgodnie z tradycją 
obowiązuje post ścisły; uroczysta Msza Święta Narodzenia Pańskiego – Pasterka  
o godz. 24.00, kościół otworzony będzie od godz. 23.30; 
- w piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego – tego dnia składamy Bogu 
dziękczynienie za wcielenie Słowa Bożego, które zamieszkało wśród nas;  
Msze Święte wg porządku niedzielnego; tego dnia post nie obowiązuje; 
- w sobotę wspomnienie Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, drugi dzień 
Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego; Msze Święte jak w niedzielę a Msza Święta  
o godz. 18..00 będzie w intencjach składanych za wstawiennictwem Świętego Jana 
Pawła II, które można składać do puszki lub w zakrystii; 
- niedziela – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam styczniowy numer Małego Gościa. 
   6. W kruchcie kościoła  można nabywać nasz kalendarz parafialny. Dochód ze 
sprzedaży kalendarza jest wsparciem młodzieży udającej się na ŚDM do Krakowa. 
Wolontariusze ŚDM w kruchcie kościoła prowadzą kiermasz ozdób świątecznych  
i nie tylko – zachęcam do zatrzymania się i wsparcia ich wyjazdu do Krakowa. 
   7. Zachęcam również do nabywania świec Caritas – ofiary przy nich składane 
pomogą przygotować paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych pomocą 
Caritasu. Niech świeca Caritasu zapalona podczas wieczerzy wigilijnej symbolizuje 
naszą gotowość na spotkanie z Jezusem w drugim człowieku. W kruchcie można 
także zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.  
 



 
   9. Duszpasterska wizyta kontynuowana będzie od przyszłego tygodnia – po 
świętach. Początek kolędy od ok. godz. 16.00 i ponawiam prośbę o zabezpieczenie 
czworonogów, sprawdzenie widoczności numeru domu na budynku lub bramie  
oraz działania dzwonków domofonowych (miłym zwyczajem jest uchylona furtka 
na znak oczekiwania). Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego 
kościoła (ułożenie kostki i ekokratki na parkingach). Nowe rodziny oraz te, które 
były nieobecne podczas kolędy, jeśli mają życzenie spotkania kolędowego proszę  
o kontakt w zakrystii. W przyszłym  tygodniu pragnę spotkać się z mieszkańcami 
następujących ulic: 
poniedziałek  28 XII – ul. Konopnickiej blok przy szpitalu 8B 
wtorek  29 XII – ul. Konopnickiej blok przy szpitalu 8A 
środa 30 XII – ul. Konopnickiej blok przy szpitalu 7 i pozostałe rodziny 
czwartek  31 XII – ostatni dzień roku - nie ma kolędy  
piątek  1 I 2016 – Nowy Rok 2016 

 


