
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

18 grudnia 2022 roku - IV NIEDZIELA  ADWENTU. 
 

1. Dziś IV - ostatnia NIEDZIELA ADWENTU. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych 
Roratach. Zakończenie w czwartek. Bóg zapłać za adwentowy sakrament pokuty i za obecność na 
wieczornych czuwaniach w piątki o 20.00. 

2.  Dziś III  niedziela miesiąca – składka budowlana. Bóg zapłać za składane ofiary. 

3. W czwartek od 15.30 i po roratach, a w piątek od 9.00 proszę rodziców dzieci komunijnych i tzw. Grupę 
wspierającą o pomoc w przygotowaniu żłóbka, strojeniu choinek i sprzątaniu kościoła oraz terenu wokół 
niego. 

4. Obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów w piątek o 16.00 w salce / liturgia i kolęda /. 

5. Przy wyjściu z kościoła można nabywać jeszcze poświęcone opłatki i świece „ Caritas" na wigilijny stół. Cena 
świec : duża – 20 zł, mała – 10 zł. Ofiary za sianko przeznaczamy na misje.  

6. W sobotę 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. 

7. W niedzielę  BOŻE NARODZENIE. Msze św.  o  9.00 i 11 00 .W  II dzień Świąt – Msze św. jak w niedzielę. 
Śpiewanie kolęd przy żłóbku z dziećmi o godz. 14.30.Składka przeznaczona na KUL i WT UAM. 

8. Po dwuletniej przerwie wracamy do tradycyjnej formy kolędy. W tym roku rozpoczniemy od Dusznik. Pragnę 
wnieść do każdego domu pokój i błogosławieństwo na nadchodzący Nowy Rok. Na stole nakrytym białym 
obrusem niech znajdzie się krzyż, świece, Pismo Święte, woda święcona, zeszyty do religii dzieci i 
młodzieży, odświętny strój i jeśli to możliwe - wszyscy domownicy. Wzorem poprzednich lat, jeśli można 
prosić, to poproszę o przywiezienie i odwiezienie kapłana. Ofiary z kolędy przeznaczylibyśmy na 
przyszłoroczne malowanie kościoła i trwające remonty. Chciałbym prosić ,by jeśli odwiedziny  przypadną w 
piątek, nie przygotować księdzu żadnych poczęstunków / ministrantom tak /. 

9. W tym tygodniu zakończą się prace w kościele przy zakładaniu nowej instalacji elektrycznej. Chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować za podjęcie się tego trudnego zadania i za profesjonalne jego wykonanie 
naszemu parafianinowi p. Łukaszowi Szala i Jego kolegom. Dziękujemy za wsparcie materialne 
parafianom, a także ze strony Gminy / 55 tys. zł /. Całkowity koszt materiału i robocizny wyniósł 65 tys.89 
zł.90 gr. /.Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy okazali jakąkolwiek życzliwą pomoc dla kościoła, za 
sprzątanie, ofiary i  przynoszone dary na święta . Bóg zapłać. Życzę wszystkim błogosławionego nowego 
tygodnia  

10. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł; Historia – Przewodnik – Powstanie Wielkopolskie – 7 zł ; Mały 
Przewodnik dla dzieci – 8 zł ; Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci  - 7 zł. 

 

 


