
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV niedziela Adwentu (18 grudnia 2022 r.)

1. Przeżywamy już ostatnią niedzielę Adwentu, za tydzień w niedzielę będziemy świętować Boże
Narodzenie. Wielu z nas skorzystało z rekolekcji, spowiedzi  sakramentalnej.  To już ostatni
tydzień, żeby przyjść na Roraty. Zapraszamy także osoby, które może jeszcze nie były na
Roratach, a szczególnie dzieci. W poniedziałek, środę i piątek po roratach gorące kakao, sok
malinowy i słodka bułka. Zachęcamy też do dzieł miłosierdzia, torby miłosierdzia są na stoliku z
gazetami.

2. Opłatki na stół wigilijny są również dziś wystawione przy bocznym ołtarzu, przy wyjściu z
katedry znajdziemy też sianko przygotowane przez ministrantów. Bardzo dziękuję za ofiary
składane przy tej okazji i ofiary składane na tacę. 

3. W najbliższym tygodniu – w środę i  czwartek – będziemy dekorować kościół.  Jeżeli  ktoś
chciałby pomóc w budowie szopki i ubieraniu choinek serdecznie zapraszamy – najlepiej (gdy
chodzi o szczegóły) skontaktować się z księdzem Pawłem.

4. Przypominamy, że dzisiaj o godz. 10:00 mają swoje spotkania dzieci przygotowujące się do I
Komunii  Św.  i  ich  rodzice  –  grupa  ze  szkoły  podstawowej  nr  1.  Kolejne  spotkania
przygotowujące do I Komunii Św. będą w styczniu: w niedzielę 15 stycznia – grupa I (z kilku
szkół) oraz w niedzielę 22 stycznia – grupa II (ze szkoły podstawowej nr 1)

5. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania będzie dzisiaj o godz. 18:00. Msza Św. i następnie
spotkanie formacyjne

6. W najbliższą sobotę będziemy przeżywać tradycyjną Wigilię Bożego Narodzenia. Zachęcamy do
wstrzemięźliwości  od  pokarmów  mięsnych  w  tym  dniu.  Podczas  Wigilii  pamiętajmy  o
przeczytaniu fragmentu Pisma Św. – II rozdział Ew. Św. Łukasza, o modlitwie. Zachęcam także,
abyśmy w naszych domach, w rodzinach pośpiewali kolędy. Życzenia, które będziemy sobie
składać niech będą wyrazem budowania jedności w naszych rodzinach.

7. Zapraszam  na  uroczystą  pasterkę  o  godz.  24:00,  która  rozpocznie  świętowanie  Bożego
Narodzenia. Zapraszamy wszystkie zespoły parafialne. 

8. W pierwszy i drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (święto Św. Szczepana), czyli w niedzielę i
poniedziałek Msze Św. według porządku niedzielnego.

9. Przeżyjmy jak najlepiej potrafimy zbliżające się Święta, niech one zaowocują w nas jednością i
pokojem i pogłębią naszą wiarę.

10.Po Świętach rozpoczniemy tradycyjną wizytę duszpasterską nazywaną kolędą. Rozpoczniemy od
wiosek zaraz po Świętach (wtorek). Dokładne informacje podamy w drugi dzień Świąt i na
stronie internetowej.

11.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Teresę Ziółkowską
Śp. Marcina Wiercioch
Śp. Krystynę Gawęcką – Bomba
Śp. Mirosławę Burzyńską

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie


