
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Narodzenie Pańskie – 25 grudnia 2021 r. 

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

Pasterka 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. 

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

W drugi dzieo Świąt składka przeznaczona będzie na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w niedzielę. 

W piątek o godz. 17.00 Msza św. na zakooczenie roku, a po niej nabożeostwo przebłagalno-
dziękczynne. Będzie to też Msza św. w intencji wszystkich zmarłych Parafian w kooczącym 
się roku. 

W piątek z racji Sylwestra nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. 

Uroczystośd Świętej Bożej Rodzicielki i Nowy Rok przypadają w sobotę. Jest to uroczystośd 
nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św. Porządek Mszy św.: w piątek Msza św. 
wigilijna z tej uroczystości o godz. 17.00 i w sobotę według porządku niedzielnego. 

Dzieo 1 stycznia jest Światowym Dniem Modlitwy o Pokój. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Dziękujemy za przekazane zaproszenia na Kolędę. Kolęda będzie od 3 stycznia. W tygodniu 
od godz. 16.00, w niedzielę i sobotę od godz. 15.00. Plan Kolędy jest w gablotach. 

Płyty CD z kolędami zespołu Siloe są do nabycia w zakrystii.  

Jest jeszcze Oblackie Echo. W nim m.in.: Jak to było z narodzeniem Jezusa?; bł. Józef Cebula 
OMI; kazania w Szkole Maryi; książki, które warto przeczytad; relacje i fotorelacje z życia grup 
parafialnych oraz jak zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. Koszt wydruku 5 zł. 
Rozwiązanie konkursu dla dzieci z Oblackiego Echa będzie w niedzielę 9 stycznia na Mszy św. 
o godz. 10.00. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Ciało i Krew 
Nieskooczonego; Cuda Świętej Nocy; Bazylika żłobu; Żółwie zwiastują Boże Narodzenie oraz 
początek kolekcji: CD - Biblia audio.  W Niedzieli Cudowna wymiana; Zanim narodził się Jezus; 
2027 lat temu; Świetny święty chłopak; Cud Opowieści wigilijnej. Są to wydania świąteczne 
w cenie 10 zł. Jest też nowy nr Misyjnych Dróg. 

Niech błogosławieostwo Nowonarodzonego Jezusa spocznie na nas wszystkich i ożywi 
życie. Niech da nadzieję na lepsze „dzisiaj” i „jutro”. Nadzieję na to, że z Nim możemy 
narodzid się na nowo, duchowo – bez słabości, grzechów, kompleksów, ograniczeo. 
Miłosierny, troskliwy i czuły Bóg, który zamieszkał między nami, niech napełnia serca 
radością, pokojem i darzy zdrowiem. Niech te dni będą czasem zbliżenia się do Boga 
i  drugiego człowieka. Tego życzą duszpasterze i misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 

 


