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20 grudnia 2020
1. Dziś IV Niedziela Adwentu. Dziękujemy wszystkim, którzy przeżyli
Adwent w duchu przygotowania do Bożego Narodzenia. Dziękujemy za
obecność na Roratach, za udział w rekolekcjach i sakramencie pokuty.
Ufamy, że gorliwie przeżyty czas Adwentu pomoże nam spotkać
Nowonarodzonego Jezusa.
2. W nadchodzącym tygodniu we wtorek w godz. 1000 - 1100 Caritas
parafialna rozda paczki świąteczne tym, którzy skierowali do nas prośbę o
wsparcie materialne. Jeśli ktoś jeszcze chciałby przygotować taką paczkę do
wtorku, to serdecznie zachęcamy, gdyż w tych trudnych czasach
otrzymaliśmy wiele próśb o pomoc, a z powodu ograniczeń frekwencji w
kościele niewiele paczek zostało przekazanych do Caritasu.
3. Także we wtorek księżą odwiedzą z przedświąteczną posługą
sakramentalną tych chorych, którzy dziś i jutro zastaną zgłoszeni zakrystii
lub kancelarii parafialnej.
4. Przypominamy o możliwości nabycia pobłogosławionego opłatka na stół
wigilijny oraz świec wigilijnych w zakrystii lub przy wyjściu z kościoła.
5. Msze święte w Wigilię Bożego Narodzenia,
która przypada w czwartek,
będą sprawowane tylko rano: o godz. 645 – ostatnie Roraty, 730 , 800 i 900 . Nie
będzie Mszy św. o godz. 1800 . Zapraszamy na Pasterkę o godz. 2400 .
Uroczystej Sumie o godz. 1200 w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
będzie przewodniczył Bp. Andrzej Franciszek Dziuba, Ordynariusz naszej
Diecezji.
6. 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.
7. Jak wszyscy wiemy, z powodu pandemii tuż po świętach zostaną
wprowadzone ograniczenia w możliwości wzajemnych spotkań. Dlatego już
teraz informujemy, że doroczna wizyta duszpasterska zwana kolędą zostanie
zawieszona przynajmniej do 18 stycznia. O dalszych ustaleniach
dotyczących kolędy poinformujemy w późniejszym czasie.
8. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej przy bocznym wyjściu z Bazyliki.
Proszę zwrócić uwagę, że świąteczne wydania zarówno Gościa Niedzielnego
jak i Niedzieli kosztują 10 zł.
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych
+Śp. Józefę Śmiałek
+Śp. Wandę Lebiodę
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

