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1. Dzisiejszą niedzielą kończymy Adwent. Wieczorem, Wieczerzą Wigilijną rozpoczynamy

świętowanie Bożego Narodzenia. Mimo Wigilii mamy obowiązek uczestniczenia dzisiaj we
Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie tylko Mszy Św. o g. 1800. Pasterka jest już
Mszą Św. z Uroczystości Bożego Narodzenia.

2. 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, postne potrawy, śpiewanie kolęd. Nie
stawiajmy alkoholu na stół wigilijny, gdyż wypacza on chrześcijański zwyczaj. Zapraszamy
wszystkich Wiernych na Mszę Św. - Pasterkę o g. 2400. W Rybnicy Leśnej pasterka jest o g.
2200.

3. W tym tygodniu:
- jutro Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze Św. jak w niedziele. Podobnie we wtorek, w
drugi dzień świąt. We wtorek 26 grudnia taca ze Mszy Świętych jest przeznaczona na PWT
we Wrocławiu i Seminarium Duchowne w Świdnicy.
- w środę 27 grudnia – Święto Św. Jana Ewangelisty. Odbędzie się błogosławieństwo wina
na Mszach Świętych. Od środy do soboty włącznie Msze Święte jak w dzień powszedni.
- w czwartek 28 grudnia – Święto Św. Młodzianków. Na Mszach Świętych odbędzie się
błogosławieństwo małych dzieci.

4. W piątek nie obowiązuje post z racji trwającej oktawy Bożego Narodzenia.
5. 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. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

6. Dzisiaj imieniny obchodzi ks. Adam Sławiński, który do niedawna posługiwał w naszej
parafii. Msza Święta w intencji solenizanta dzisiaj o g. 800.

7. Wizytę duszpasterską zwaną Kolędą, rozpoczynamy 2 stycznia 2018 r. we wtorek. Jutro
zostanie przedstawiony częściowy plan Kolędy. W tym roku rozpoczniemy od najniższych
numerów ul. Niepodległości.

8. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY. Dzisiaj podwójny numer tych czasopism więc cena również podwójna.
NIEDZIELA – 10 zł, a GOŚĆ NIEDZIELNY - 8 zł. W Niedzieli znajdziemy płytę Arki
Noego z Kolędami. Nie ma już, niestety, Świec Caritas.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Gościom i Parafianom życzymy dużo spokoju i wzajemnego zrozumienia
opartego na Miłości rodzącej się w naszych sercach ciągle na nowo.
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