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OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
IV	  Niedziela	  Adwentu	  	  
20	  XII	  2015	  roku	  

	  
1. W	  związku	  z	  tym,	  że	  nikt	  nie	  zechciał	  podjąć	  się	  sprzątania	  naszego	  kościoła	  w	  dniu	  wczo-‐

rajszym,	  bardzo	  serdecznie	  prosimy	  o	  posprzątanie	  kościoła	  przed	  świętami	  w	  najbliższą	  
środę	  od	  godz.	  18,	  rodziny	  zamieszkałe	  przy	  całej	  ul.	  Wesołej.	  Przypominamy,	  że	  jak	  dotąd	  
nie	   zmienił	   się	   system	   sprzątania,	   a	   to	   jaką	   formę	  przyjmiemy	  na	  podstawie	  przeprowa-‐
dzonych	  konsultacji	  przy	  okazji	  roznoszenia	  opłatków,	  zdecyduje	  rada	  parafialna.	  	  

2. W	  tym	  tygodniu	  we	  wtorek	   i	  w	  środę	  Msza	  św.	   roratnia.	  W	  poniedziałek,	  wtorek	   i	   środę	  
Eucharystia	  o	  godz.	  17:00.	  W	  wigilię	  Msza	  św.	  o	  godz.	  9:00.	  	  

3. Jutro	   o	   godz.	   18:00	   spotkanie	   w	   domu	   parafialnym	   z	   kandydatami	   do	   bierzmowania,	  	  
którzy	  przyjmą	  je	  10	  stycznia	  przyszłego	  roku.	  	  	  

4. Jutro	  w	  naszej	  wspólnocie	  przeżywamy	  dzień	  pojednania	  z	  Bogiem	  i	  drugim	  człowiekiem.	  
Okazja	   do	   skorzystania	   ze	   spowiedzi	   dla	   osób	   niepracujących	   będzie	   o	   godz.	   9:00,	  	  
a	  dla	  czynnych	  zawodowo	  o	  godz.	  19:00.	  Przekażmy	  tę	  informację	  naszym	  bliskim	  i	  sąsia-‐
dom.	  Spowiedź	  poprzedzi	  nabożeństwo	  pokutne	  prowadzone	  przez	  ks.	  Proboszcza.	  	  

5. W	  przeddzień	  wigilii	  po	  godz.	  10	  ks.	  Proboszcz	  odwiedzi	  z	  posługą	  sakramentalną	  osoby	  
chore	  i	  starsze.	   Jeżeli	  ktoś	  pragnie	  zgłosić	  taką	  osobę,	  uprasza	  się	  o	  zapisanie	   jej	  po	  Mszy	  
św.	  w	  zakrystii.	  	  

6. Kancelaria	  parafialna	  w	  tym	  tygodniu	  czynna	  w	  środę	  od	  godz.	  16:00	  do	  16:50.	  	  
7. W	  środę	  także	  spotkanie	  ze	  służbą	  liturgiczną	  (godz.	  18:00).	  	  
8. W	  zakrystii	  są	  jeszcze	  do	  nabycia	  świece	  Caritas	  –	  Wigilijnego	  dzieła	  pomocy	  dzieciom.	  	  
9. Ksiądz	   Proboszcz	   serdecznie	   dziękuje	   osobom,	   które	   zaangażowały	   się	   w	   roznoszenie	  

opłatków.	  Wszystkim,	   którzy	   zechcieli	   przy	   tej	   okazji	   złożyć	   ofiarę	   na	   rzecz	   parafii,	   ser-‐
decznie	  dziękujemy.	  Tak	  jak	  ogłaszano	  zebrane	  środki	  przeznaczane	  są	  na	  prace	  remonto-‐
we	  prowadzone	  w	  domu	  parafialnym.	  Gdyby	  ktoś	   jeszcze	  chciał	  zaopatrzyć	  się	  w	  opłatek	  	  
to	  jest	  taka	  możliwość	  w	  zakrystii.	  	  

10. Do	   jutra	  można	   jeszcze	  przekazywać	  produkty	  na	  paczki	  świąteczne	  dla	  rodzin	  będących	  	  
w	  trudnej	  sytuacji	  materialnej.	  Za	  otwartość	  serca	  dla	  drugiego	  człowieka	  organizatorom,	  
koordynatorom	  i	  darczyńcom	  serdecznie	  dziękujemy.	  	  

11. W	  piątek	  rozpoczynamy	  świętować	  doroczną	  uroczystość	  Narodzenia	  Pańskiego.	  Uroczysta	  
Msza	  św.	  pasterska	  celebrowana	  będzie	  o	  północy	  z	  24	  na	  25	  grudnia.	  W	  pierwszym	  dniu	  
świąt	  Msze	   św.	   o	   godz.	   9:00,	   11:00	   i	   12:30.	  W	   drugim	   dniu	   oktawy,	   w	   sobotę	  Msze	   św.	  	  
o	  godz.	  9:00,	  11:00	   i	  12:30.	  Tego	  dnia	  o	  godz.	  17:00	  celebrowana	  będzie	  Eucharystia	   już	  	  
z	   liturgii	  niedzielnej	  wg	  formularza	  ze	  święta	  Świętej	  Rodziny.	  Z	  tej	  racji,	   iż	   jest	  to	  sobota	  	  
od	  godz.	  16	  do	  17	  trwać	  będzie	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

12. Zachęcamy	  do	   skorzystania	   ze	   świątecznych,	  podwójnych	  numerów	  naszej	  prasy	  katolic-‐
kiej.	  Tygodnik	  „Niedziela”	  w	  cenie	  10	  zł	  zawiera	  film:	  „Santo	  subito.	  Świadectwa	  świętości”	  
i	  kalendarz	  na	  nowy	  rok.	   „Gość	  Niedzielny”	  w	  cenie	  7	  zł	   z	  obrzędem	  wieczerzy	  wigilijnej	  	  
na	  rok	  miłosierdzia.	  	  

13. Wszystkim	  życzymy	  mocy	  Bożej	  na	  ostatnie	  chwile	  tegorocznego	  Adwentu.	  	  
	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


