
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU  „B”

24 grudnia  2017 r.

1. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wiecze-

rzy wigilijnej. Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, łamanie się

opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy zachowajmy nasze tradycyjne, polskie zwycza-

je, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie stawiać na stół alkoholu. Dziś porządek  Mszy św. jak w

każdą niedzielę i  Pasterka o godz. 2400.

2. Boże Narodzenie jutro, 25 grudnia. Porządek Mszy św. niedzielny. W drugim dniu świąt Bo-

żego Narodzenia, w święto św. Szczepana,  pierwszego męczennika, we wtorek,26 grudnia,

porządek Mszy św. niedzielny. Taca z tego dnia przeznaczona jest na KUL.

3. Koncert kolęd w wykonaniu chóru męskiego z parafii w Zielonce we wtorek, drugiego dnia

świąt o godz. 1800.

4. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego w przyszłą niedzielę o godz.

1900.

5. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując deklarację

wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej

raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynie-

nia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej

świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii,  bądź pozostawić na którymś z

bocznych ołtarzy w kościele.

6. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

7. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny można dziś nabyć przy wyjściu z

kościoła. Przy okazji można kupić płytę CD wydaną przez Ojców Redemptorystów z pieśniami

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką organową. Będzie to piękne

dopełnienie adwentowego czuwania z Maryją i doskonały prezent pod choinkę. Cena płyty – 20

zł.

8. Korzystając z tradycji wizyty kolędowej pragniemy spotkać się z rodzinami całej wspól-

noty parafialnej, aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać. Kolędę rozpoczniemy we

wtorek, 27 grudnia według następującego programu:

27 grudnia 2017 r. (środa)

ul. Obozowa  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

ul. Deotymy  49, 51, 52, 54

ul. Ks. Jana Sitnika  6



     28 grudnia 2017 r. (czwartek)

ul. Obozowa  62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

ul. Deotymy  43, 45

ul. Górczewska  80

    29 grudnia 2017 r. (piątek)

ul. Ringelbluma 3

ul. Ks. Jana Sitnika 4

ul. Ożarowska 75

ul. Deotymy 43a

ul. Szałka 4, 6

    30 grudnia 2017 r. (sobota)

ul. Obozowa  87, 89, 91, 93,  95

ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8

ul. Ożarowska  61

ul. Św. Stanisława  8 ,10

ul. Ostroroga  14/16

al. Prymasa Tysiąclecia  102a

 Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 1400.

9. Tygodnik katolicki „Niedziela” w wydaniu świątecznym zawierającym kalendarz na rok

2018, płytę z kolędami i śpiewnikiem Arki Noego oraz parafialną wkładką „Koło niedzie-

li”  rozprowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 10 zł. plus dobrowolna

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

10.  Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Tadeusza Wierzmana. Pamiętaj-

my o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek .....


