
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

IV NIEDZIELA  ADWENTU „B” 
 

21 grudnia  2014 r. 

 

1. Nieszpory  dziś o godz. 1815. 

2. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. zapraszamy wraz z Rodzicami 

na Mszę św. inicjacyjną  dziś  o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym 

kościele. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat 

spotkania „ Wymiar wspólnotowy wiary”. 

 Bracia z „Totus Tuus” na spotkaniu opłatkowym dziś o godz. 1600. 

4. Już za dwa lata odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej jednak 

młodzież odwiedzi polskie diecezje. Również nasza parafia przyjmie wtedy pielgrzymów 

z zagranicy. Z tej okazji powstało Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży, 

które zajmie się organizacją pobytu pielgrzymów oraz duchowymi 

przygotowaniami na centralne dni w Krakowie. Zapraszamy serdecznie wszystkich 

młodych, którzy chcą zaangażować się w działalność Centrum na Mszę św. która zostanie 

odprawiona w poniedziałek , 22 grudnia , o godz. 1900. 

5. Ostatnie Roraty w środę. Po Mszy św. razem z dziećmi ubierzemy w kościele choinkę, 

ozdabiając ją bombkami z dobrymi uczynkami zbieranymi z Adwencie. 

6. Wigilia w środę. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Niech 

towarzyszy nam wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem i 

śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy zachowajmy nasze tradycyjne, polskie zwyczaje, 

łącznie z postem. Pamiętajmy, by nie stawiać na stół alkoholu. Tego dnia nie będzie Mszy 

św. o godz. 1800 i 1900.  

Pasterka o godz. 2400. 

7. Boże Narodzenie w czwartek, 25 grudnia. Porządek Mszy św. niedzielny. W drugim 

dniu świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, 

w piątek 26 grudnia, porządek Mszy św.  niedzielny. 

Taca z tego dnia przeznaczona jest na KUL. 

8. Opłatki wigilijne, świece Caritasu i sianko na stół wigilijny można dziś nabyć przy 

wyjściu z kościoła. 

9. Stroiki świąteczne rozprowadzają dziś  przed kościołem  dzieci z Eucharystycznego 

Ruchu Młodych i scholi. Dochód ze sprzedaży zasili budżet tych wspólnot. 

 



10. Korzystając z tradycji wizyty kolędowej pragniemy spotkać się z rodzinami całej 

wspólnoty parafialnej, aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać. Kolędę 

rozpoczniemy w sobotę,  27 grudnia według następującego programu : 

 

27 grudnia 2014 r. (sobota)  ul. Obozowa 67,69,71,73,75,77,79,81,83,85 

    ul. Deotymy 43,45,49,51,52,54 

                   ul. Ks. Jana Sitnika 6 

 

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) ul. Obozowa 62,64,66,68,70,72,74,76 

    ul. Górczewska 80 

 

30 grudnia 2014 r. (wtorek)  ul. Obozowa 78,80,87,89,91,93,95 

    ul. Św. Stanisława 8,10 

    al. Prymasa Tysiąclecia 102a 

    ul. Ostroroga  14/16 

 

2 stycznia 2015 r. (piątek)  ul. Ożarowska 61 

    ul. Majakowskiego 3,4,6,8 

    al. Prymasa Tysiąclecia 151 

 

3 stycznia 2015 r.(sobota)  ul. Ciołka 28, 30 

    ul. Ożarowska 77, 79 

    ul. Obozowa 61,  63/65 

 

5 stycznia 2015 r. (poniedziałek) ul. Ringenbluma 3 

    ul. Ks. Jana Sitnika 4 

    ul. Ożarowska 75 

    ul. Deotymy 43a 

 

 

Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 

1400. Ofiary , tradycyjnie składane z okazji kolędy, przeznaczymy w tym roku na 

remonty w kościele i domu parafialnym. 

 

11. Nowy, świąteczny numer Koła św. Józefa można dziś nabyć przed kościołem. 


