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Dzisiaj kooczymy rekolekcje adwentowe w naszej Parafii. Dziękujemy O. Tomaszowi za wygłoszone nauki 
i umocnienie naszej wiary; Bóg zapład! Życzymy błogosławieostwa Bożego w dalszej pracy duszpasterskiej 
i misjonarskiej. 

Dziękujemy za pomoc przy postawieniu szopki w prezbiterium i choinek w kościele. Bóg zapład. 

Dzisiaj przed kościołem jest Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez dzieci, rodziców i przyjaciół 
Świetlicy. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych przeznaczony zostanie na potrzeby Świetlicy. Natomiast 
młodzież ze Wspólnoty Niniwa rozprowadza własnoręcznie przygotowane pierniki według receptury Ojca 
Tomasza. 

Betlejemskie Światełko Pokoju przybyło do naszego kościoła dzisiaj o godz. 10.00. Można je zabrad do domu. 
Trzeba przynieśd swoją świecę albo lampion. 

Przedświąteczne spotkanie Przyjaciół Misji dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00. Zapraszamy. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj. 

W czasie adwentu Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00. Ostatnie 
roraty dla dzieci w poniedziałek środę i czwartek. 

Okazja do spowiedzi św. przedświątecznej od poniedziałku do czwartku pół godziny przed wieczorną Mszą św. 
Będzie spowiadało dwóch kapłanów. Jeśli będzie potrzeba spowiedź będzie też po Mszach św. W Wigilię, czyli 
w piątek, spowiedź od godz. 11.00 do godz. 12.00. 

Wigilia Narodzenia Paoskiego przypada w piątek. Tego dnia zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych. 

W czasie Wieczerzy Wigilijnej niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, zapalona świeca, przeczytana 
Ewangelia o narodzeniu Zbawiciela, dzielenie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd. 

Pasterka w piątek: dla dzieci o godz. 21.00, dla dorosłych o godz. 24.00. Przed Pasterką o północy od godz. 
23.30 czuwanie modlitewne poprowadzi zespół Siloe. Składka z Pasterki przeznaczona będzie na Fundusz 
Ochrony Dziecka i Matki. 

W pierwszy i drugi dzieo Świąt Msze św. według porządku niedzielnego. 

Niedziela Świętej Rodziny przypada za tydzieo w drugi dzieo Świąt. Tego dnia na wszystkich Mszach św. będzie 
odnowienie ślubowania sakramentu małżeostwa. 

W drugi dzieo świąt, w niedzielę, składka przeznaczona będzie na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję parafii gorzowskich na rzecz żołnierzy i straży granicznej pełniących 
służbę na naszej wschodniej granicy. Wsparcie polega na przekazaniu kawy, herbaty i artykułów 
energetycznych, jak czekolada, batony itp. Dary można składad jeszcze dzisiaj w zakrystii. Zostaną one 
przekazane mundurowym. 

Sianko na stół wigilijny można nabyd przed kościołem za dobrowolną ofiarę. Dochód przeznaczony zostanie na 
letni wyjazd ministrantów. 

Opłatki wigilijne (świec już nie ma) można nabyd w  zakrystii. Za złożone ofiary Bóg zapład. 

Wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. W tym roku z powodu pandemii będzie na wyraźne zaproszenie przez 
wiernych. Kolędę planujemy po Nowym Roku, przed feriami. Zaproszenia są na stoliku pod chórem. Jeszcze 
dzisiaj można wypełnione i podpisane zaproszenie przynieśd do zakrystii. Według tych złożonych zaproszeo 
zostanie ułożony plan Kolędy. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Moc z Boga; Modlitwa przed wieczerzą 
wigilijną; Ratowała Hostie i ludzi; Jak one śpiewają  - dodatek płyta z kolędami w wykonaniu sióstr karmelitanek 
bosych. W Niedzieli (po 8 zł): śpiewnik kolędowy; Łaska Boża – miłująca i darmowa; Jak się nie dad oszukad 
przez telefon. 

Można dzisiaj nabyd nasze parafialne czasopismo Oblackie Echo. W nim m.in.: Jak to było z narodzeniem 
Jezusa? bł. Józefa Cebula; kazania w Szkole Maryi; książki, które Warto przeczytad; relacja i fotorelacja z życia 
grup parafialnych oraz jak zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. 

Do wieczności odeszli : śp. Andrzej Nowicki, Jan Ciężki, Wiesława Krasicka. Wieczny odpoczynek… 
 


