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1. To już ostatnia niedziela adwentu. Trwa nowenna do Dzieciątka Jezus, na którą
zapraszamy codziennie na g. 1745, a zakończymy ją w czwartek 24 grudnia po Mszy
Świętej o g. 800.

2. Bardzo serdecznie zapraszamy na ostatnie roraty od poniedziałku do środy na g.1800.
Dzieci z lampionami prosimy o zbieranie się pod chórem. Zachęcamy wszystkie dzieci do
przynoszenia podpisanych serc z dobrymi uczynkami.

3. W związku ze zbliżającymi świętami, chcemy przygotować nasz kościół parafialny.
Zapraszamy parafian: do sprzątania kościoła w poniedziałek na g. 900 ; zapraszamy też
parafian do ozdobienia naszej świątyni (choinki, żłóbek) we wtorek na g. 900. Każda
para rąk do pomocy na wagę złota.

4. Jeśli do kogoś nie dotarli jeszcze Parafianie roznoszący opłatki, to można je otrzymać w
zakrystii. Ofiary z opłatków przeznaczone są na potrzeby Kościoła. Prosimy przyjąć z
opłatkami deklaracje na remont kościoła. Za każdą ofiarę składamy Bóg zapłać.

5. Uczniowie SP nr 5 wystawią Jasełka misyjne w naszym kościele we wtorek o g. 1100 dla
uczniów, nauczycieli i gości. Dla wszystkich Wiernych jasełka będą wystawiane 26
grudnia na Mszy Świętej o g.1115. W trakcie Jasełek będą zbierane pieniądze na dzieci z
Madagaskaru. Serdecznie zapraszamy.

6. W wigilijny dzień swoje imieniny obchodzi ks. Adam Sławiński. Msza Święta w intencji
solenizanta w środę o g. 1800. Pamiętajmy o modlitwie w intencji solenizanta.

7. W czwartek Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy wiernych do religijnego
przeżycia świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigilijnych; podzielenie się opłatkiem,
odczytanie fragmentu Ewangelii, w miarę możliwości 12 potraw postnych, wspólny
śpiew kolęd.

8. W pierwszy i drugi dzień Świąt Msze Święte w porządku niedzielnym. W drugi dzień
wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika. Tego dnia będzie odczytany list
Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej we Wrocławiu i Rektora Seminarium
Duchownego w Świdnicy, a taca przeznaczona będzie na te uczelnie.

9. Przyszła niedziela to Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W czasie każdej
Mszy Świętej odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo Rodzin.
Zachęcamy, aby całe Rodziny wspólnie przyszły na Mszę Świętą.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.

11. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Gościom i Parafianom życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego
tygodnia i spokoju w przygotowaniach świątecznych.
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