OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19 grudnia 2021 roku – IV NIEDZIELA ADWENTU

1. Dziś ostatnia NIEDZIELA ADWENTU i III niedziela miesiąca - składka budowlana. W tym miesiącu

spłaciliśmy dług sprzed roku 2019 Muzeum Diecezjalnemu, za odnowienie figur znajdujących się na
podwyższeniu w prezbiterium. Bóg zapłać za składane ofiary.
2. W środę ostatnie Roraty o godz.17.00. Wszystkim, którzy wiernie w nich uczestniczyli składam serdeczne Bóg

zapłać.
3. Spowiedź adwentowa z udziałem zaproszonych księży w naszej parafii w poniedziałek 20 grudnia. Godziny

dyżuru w konfesjonale :10.00 - 11.00; 15.30 – 17.00 i 19.30 – 20.30.
4. We wtorek po roratach, czyli o godz. 18.00 proszę rodziców dzieci komunijnych i tzw. Grupę wspierającą o

pomoc w przygotowaniu żłóbka, strojeniu choinek i sprzątaniu kościoła oraz terenu wokół niego.
5.

W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. rano o 8.00. Zanim zasiądziemy do Wieczerzy wigilijnej
dokonajmy gestów pojednania i zgody w rodzinach i z sąsiadami. Na to czeka Boża Dziecina - może od
lat.!!! Pasterka o 24.00. Przyjdźmy najliczniej, jak to tylko możliwe całymi rodzinami, by jako pierwsi – z
pasterzami – uczcić Narodziny Syna Bożego.

6. W sobotę BOŻE NARODZENIE. Msze św. o 9.00 i 11 00. W niedzielę 26 grudnia II dzień Świąt. Składka

przeznaczona na KUL i WT UAM. Zapraszamy na Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej szkoły o godz. 14.30.
7. Decyzją Ks. Arcybiskupa kolęda ma wyglądać podobnie jak w ubiegłym roku. Chciałbym zaprosić Szanownych

Parafian – możliwie najliczniej - na Msze św., które będą ofiarowane za poszczególne rodziny z danej trasy
kolędowej. Proponuję, by w tym roku odbywały się wieczorami w dni powszednie, począwszy od poniedziałku
27 grudnia i będą w odwrotnej kolejności niż rok temu. Plan wywieszony w gablocie i na stronie internetowej.
Spotkanie rozpoczniemy modlitwą różańcową o 17.30, następnie Msza św z homilią. Na końcu
błogosławieństwo kolędowe. Podobnie jak rok temu, rodziny mogą złożyć ofiarę kolędową. Będzie ona już
początkowym wsparciem, jak Pan Bóg pozwoli, na przygotowanie świątyni do malowania. Komu z różnych
powodów wyznaczony termin nie będzie odpowiadał, może przyjść na inny, dla siebie dogodny. Po
zakończeniu tej niezwyczajnej formy kolędy, będzie możliwość zaproszenia indywidualnie kapłana z
błogosławieństwem kolędowym w sposób tradycyjny / to dotyczy zwłaszcza nowych parafian lub tych, którzy
doczekali się nowego mieszkania lub domu, by je poświęcić /. Proszę wówczas o wcześniejsze zgłoszenie.
8. W bocznym wyjściu kościoła można jeszcze nabyć poświęcone opłatki, sianko i świece „Caritas".
9. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 6 zł, Gość Niedzielny i dwumiesięcznik „ Miłujcie się ” 6 zł.
10. Bóg zapłać za dary kulinarne i życzliwą pomoc. Dziękuję p. Ireneuszowi za zrobienie oświetlenia nad

tabernakulum, które będzie nam towarzyszyć podczas adoracji NS i za gwiazdę betlejemską, która otrzyma w
tym roku nowe światełka! Bóg zapłać.

