
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

18  grudnia  2016 
IV  NIEDZIELA  ADWENTU 

   1. Zapaliliśmy już czwartą świeczkę na wieńcu adwentowym. Przyjście Pana jest 
bliskie. Ile jest w nas wiary w Bożą obietnicę? Na ile ufamy Bogu w naszym życiu? 
Dziś widzimy Józefa, który mimo że nie rozumiał, co się dzieje i bał się, to jednak 
bez kalkulowania, czy zbytniego ociągania podjął się realizacji polecenia anioła.  
Był gotowy. Czy my też jesteśmy gotowi do podjęcia wezwania, które Bóg kieruje  
do każdego z nas? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana? 
   2. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i wspólnej modlitwy oczekując wraz  
z Maryją na przyjście Zbawiciela w ostatnich Mszach Świętych Roratnich.  
W naszej parafii są one odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.  
Na Roraty przynosimy lampiony (najlepiej własnoręcznie wykonany).  
Zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą, rodzinnie 
wykonaną szopkę (można je przynosić w tym tygodniu).  
  3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
  4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych – adresy osób pragnących 
przygotować się na święta przez spowiedź i Komunię Świętą proszę zgłaszać  
w zakrystii; 
- we środę, czwartek i piątek od godz. 17.30 możliwość spowiedzi przed świętami; 
- w piątek zapraszam na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu  
po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30;  
- w sobotę wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego – tego dnia zgodnie z tradycją 
obowiązuje post; uroczysta Msza Święta Narodzenia Pańskiego – Pasterka                             
o godz. 24.00 (kościół będzie otworzony od godz. 23.30). 
   5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego – tego dnia składamy 
Bogu dziękczynienie za wcielenie Słowa Bożego, Jego Syna, który zamieszkał 
pośród nas. 
W poniedziałek wspomnienie Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – drugi 
dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
   6. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny i zaopatrzyć się 
w opłatki na stół wigilijny. Tam również można udzielić wsparcia w przygotowaniu 
paczek świątecznych dla uboższych rodzin nabywając świece Caritasu – Wigilijnego 
Dzieła pomocy Dzieciom. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   8. Dziś w kruchcie kościoła do puszki zbierane są ofiary na posadzkę do naszego 
kościoła. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
   9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


