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Dziękujemy za pomoc przy postawieniu szopki w prezbiterium i choinek w kościele. Bóg zapład. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj. 

Mamy w kościele Betlejemskie Światełko Pokoju. Można je zabrad do domu. 

W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. wieczorne o godz. 18.00. Ostanie Roraty dla dzieci 
w poniedziałek i środę. 

Wigilia Narodzenia Paoskiego przypada w czwartek. 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 czwartek: dla dzieci o godz. 21.00, dla dorosłych o godz. 24.00. Przed Pasterką o północy 
od godz. 23.20 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. 

W piątek, z racji uroczystości Narodzenia Paoskiego, nie obowiązuje oczywiście wstrzemięźliwośd od 
pokarmów mięsnych. 

W święto św. Szczepana, czyli w drugi dzieo świąt (sobota), składka przeznaczona będzie na KUL i IFT 
w Zielonej Górze. 

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

Ze względu na ogłoszoną narodową kwarantannę nie będziemy mieli możliwości przekazania 
uboższym w świetlicy potraw z naszych stołów świątecznych. 

Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i w tygodniu przed Mszą 
św. wieczorną. Około pół godziny przed Mszą św. kapłani spowiadający są w konfesjonale. W Wigilię 
okazja do spowiedzi od godz. 9.00 do 11.00. 

Opłatki wigilijne można nabyd w  zakrystii. Za złożone ofiary Bóg zapład. Świec już nie ma. 

Nasz dekanat będzie miał możliwośd 28 grudnia w Parafii Pierwszych Męczenników Polskich 
w  godzinach od 15.00 do 17.30 czuwania przed Najświętszym Sakramentem wystawionym 
w  monstrancji „Królowa Pokoju”, która będzie ofiarowana w Medjugorie. 

Wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. Istnieje możliwośd krótkiej, indywidualnej wizyty duszpasterskiej, 
na wyraźne zaproszenie przez wiernych. Kolędę planujemy po feriach, od połowy stycznia. Proszę 
podpisane zaproszenie przynieśd do kościoła albo do biura parafialnego. Potem, według tych złożonych 
zaproszeo, zostanie ułożony plan Kolędy. 

W Domu Dziennego Pobytu są dwa wolne miejsca. Zapraszamy Seniorów, zwłaszcza z naszej Parafii, 
do wspólnego spędzania wolnego czasu. Więcej informacji pod numerem telefonu 663 587 819. 

Płyty CD z kolędami zespołu Siloe są do nabycia w zakrystii.  
Jest Oblackie Echo. W nim m.in.: Domowa liturgia Wigilii Bożego Narodzenia; ciąg dalszy cyklu o „Władcy 
Pierścieni” - Dobro i zło w Śródziemiu; kazania w  Szkole Maryi; relacje i fotorelacje z działalności grup 
parafialnych i ostatnich wydarzeo w naszej Parafii oraz jak zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami.  

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym:  Chorzy potrzebują opieki duchowej; . 
Kolęda w czasie pandemii; Morze uczy pokory. W Niedzieli: Po co nam Kościół?; Młodzi kochają 
Kościół!; Franciszka powrót do marzeo; Z pieśnią do Betlejem.  
Do wieczności odeszli : śp. Piotr Sienkiewicz, Andrzej Kuziemski, Teresa Stachowiak, Leokadia Sadlik, 
Renata Palombit . Wieczny odpoczynek… 
 


