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19.12 .2021r .  – Czwarta  Niedziela  Adwentu

1. Do czwartku włącznie Msze św. Roratnie. Jutro i w środę o godz. 1800; a we wtorek i czwartek o godz. 615.

2. Dołóżmy wszelkich starań, aby z czystym sercem zasiąść przy wigilijnym stole i duchowo przeżywać Święta
Bożonarodzeniowe - dlatego w czwartek  będzie okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Przedświąteczna spowiedź św. z posługą kapłanów z dekanatu w Kościele - 23 grudnia od godz. 1900 – 1945. 

3. Odwiedziny duszpasterskie chorych i osób starszych w piątek /24 XII/ od godz. 1000. Proszę o zgłoszenie!

4. Zachęcam do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się
zachować dobre tradycje związane z tym dniem. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia
przyjaznej  dłoni  do  kogoś  z  bliskich,  znajomych,  w  sąsiedztwie.  Niech  wigilijnej  wieczerzy  towarzyszy
wspólna modlitwa, lektura Pisma św., łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy
na wigilijnym stole alkoholu. Zachowajmy także wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w czasie tej wieczerzy. 

5. W piątek /24 XII/ Msza św. „Wieczerzy Wigilijnej” sprawowana będzie w Kaplicy o godz. 2100, a o północy 
w Kościele Uroczysta Pasterka w intencji Parafian i Gości. W I-sze i II-gie Święto Msze św. sprawowane
będą według porządku niedzielnego, czyli o godz.: 800 – w Kaplicy oraz o 1000; 1130 i 1800 w Kościele.

6. W przyszłą niedzielę II dzień Świat Bożego Narodzenia i zarazem Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

7. W zakrystii do nabycia jest opłatek na stół wigilijny, a przy drzwiach Świątyni - „Gość Niedzielny”.

8. Spotkanie Rodziców młodzieży kl. VIII w Kościele w poniedziałek /20 XII/ po Mszy św. 

9. W ubiegłą niedzielę na cele gospodarcze zebraliśmy 3.206,70 PLN. /taca+dary przekazane poza Świątynią/.Bóg zapłać!

10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i duchowego przygotowania do Świąt.
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