OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ADWENTU
23 grudnia 2018
1. Dziś IV Niedziela Adwentu a jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte
będą jutro sprawowane tylko o godz. 645 – ostatnie Roraty, 730 , 800 i 900 . Nie
będzie Mszy św. o godz. 1800 . Godziny wieczorne poświęćmy modlitwie
i spotkaniom przy wigilijnym stole w naszych domach, w gronie rodziny
i bliskich. Wszystkich parafian zapraszamy na Pasterkę o godz. 2400 , której
będzie przewodniczył Bp. Wojciech Osial. Uroczystej Sumie o godz. 1200
w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie przewodniczył Bp. Andrzej
Franciszek Dziuba, Ordynariusz naszej Diecezji.
2. W Uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt, czyli we
wspomnienie Św. Szczepana, Msze święte będą sprawowane według
porządku niedzielnego. Jednak w wigilię i w dwa dni świąteczne nie
będziemy odmawiać codziennego Różańca o godz. 1700 . Powrócimy do tej
codziennej modlitwy po świętach.
3. Bardzo serdecznie dziękuję, za ofiarowane produkty żywnościowe i ofiary
pieniężne na paczki świąteczne dla ubogich rodzin naszej parafii i na
spotkanie opłatkowe dla osób samotnych. Dzięki życzliwości i ofiarności
parafian przygotowaliśmy i rozdaliśmy 80 paczek. Dzięki ofiarności parafian
mogliśmy też ugościć na spotkaniu opłatkowym ponad 60 osób samotnych.
Bardzo dziękuje także wspólnotom parafialnym Odnowie w Duchu Świętym,
Kościołowi Domowemu i Neokatechumenatowi za posługę przy
obdarowywaniu dzieci kakaem i słodkimi bułkami po Mszach św. roratnich
przez cały Adwent.
4. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej przy bocznym wyjściu z Bazyliki,
gdzie również możemy zaopatrzyć się w inne pamiątki świąteczne. Proszę
zwrócić uwagę, że świąteczne wydania Gościa Niedzielnego i Niedzieli mają
nieco większą cenę. Ufamy, że pobierając prasę wierni złożą należna ofiarę
do puszki.
5.Plan wizyty duszpasterskiej, w nadchodzącym tygodniu:

PIĄTEK, 28 grudnia

od godz. 1000
  Zielkowice III(3 księży), Zielkowice I 
(2 księży)
00

od godz. 16 Osiedle Konopnickiej 1,2,3,4 -(4 księży)

SOBOTA, 29 grudnia

od godz. 1000
 Zielkowice „Mała Warszawa”, Kępy, Czajki -(4 księży)

6. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Teresę Boczek, +Śp.
Janusza Urbanka, +Śp. Krystynę Dębską. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.

