OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA ADWENTU
17 grudnia 2017

1. Dzisiejszą

niedzielą rozpoczynamy ostatni tydzień Adwentu. Zapraszamy wszystkich na
Msze Św. Roratnie od poniedziałku do piątku o g. 1800. W środę Msza Św. Roratnia będzie
wyjątkowo na dodatkowej Mszy Św. o g. 700 rano. Po Mszy Św. wszystkie dzieci otrzymają
słodką bułkę i kakao. Dzieci prosimy, aby przychodziły z lampionami i czekały na księdza
pod chórem.

2. Jeśli

do kogoś nie dotarli Przedstawiciele naszej Parafii z opłatkami, to można nabyć
poświęcone opłatki na stół wigilijny w zakrystii po każdej Mszy Świętej. Ofiary z opłatków
przeznaczone są na klęcznik do nabożeństw. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg
zapłać.

3. Zapraszamy na wspólną adorację i

modlitwę uwielbienia dzisiaj po Mszy Św. o g. 1800.
Niech to będzie także okazja głębszego przygotowania się do świąt Narodzenia Pańskiego.

4. Dzieci Szkoły Podstaw. nr 5 wystawią dla szkoły Jasełka w najbliższy piątek o g. 11 00, a dla
Parafian 6 stycznia na Mszy Świętej o g. 1115. Serdecznie zapraszamy.

5. Zapraszamy

Parafian do ozdobienia naszej świątyni w choinki i żłóbek we wtorek 19
grudnia. Potrzeba kilku panów do pomocy w przywiezieniu choinek o g. 9 00, a później do
ustawienia choinek. Jeśli będzie możliwość, to w tym samym czasie inne osoby będą
ustawiały żłóbek i przygotują lampki. Zapraszamy też Parafian: do sprzątania kościoła w
środę na g. 900.

6. Za

tydzień w niedzielę imieniny obchodzi ks. Adam Sławiński, który do niedawna
posługiwał w naszej parafii. Msza Święta w intencji solenizanta w sobotę 24 grudnia o g. 800.

7. W tym roku 24 grudnia przypada w niedzielę, a zatem mamy obowiązek uczestnictwa we

Mszy Świętej. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. Nie będzie tylko Mszy Św. o g.
1800. Pamiętajmy, aby przygotowania do świąt nie przesłoniły nam tego co najważniejsze.
Przeżyjmy te święta w naszych domach, wśród naszych najbliższych, w atmosferze miłości,
zgody i pokoju. Zadbajmy w ten wieczór o nasze Polskie zwyczaje religijne: podzielenie się
opłatkiem, odczytanie fragmentu Ewangelii, 12 potraw postnych, śpiewanie kolęd. Nie
stawiajmy alkoholu na stół wigilijny, gdyż wypacza on chrześcijański zwyczaj. Zapraszamy
wszystkich Wiernych na Mszę Św. - Pasterkę o g. 2400.

8. Nie ma już, niestety, Świec Caritas.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej

tygodników

NIEDZIELA

oraz

GOŚĆ

NIEDZIELNY.
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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