
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV Niedziela Adwentu – 22 grudnia 2019 r. 

Dziękujemy za ofiarowane choinki, za transport i tym, którzy pomagali przy postawieniu szopki 
w prezbiterium i choinek w kościele. Bóg zapład. 

Mamy w naszym kościele Betlejemskie Światełko Pokoju. Można je zabrad do domu, jeśli ktoś ma 
swoją świecę albo lampion. W czasie adoracji będzie ono w kaplicy św. Eugeniusza. 

Dzisiaj przed kościołem jest kiermasz stroików i ozdób świątecznych przygotowany przez Zespół 
Szkół Odzieżowych na rzecz Domu Dziecka na zakup przyborów szkolnych. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Bóg zapład za wszystkie złożone ofiary. 

Modlitwę różaocową w poniedziałek, piątek (w kaplicy św. Eugeniusza) i sobotę prowadzi Żywy 
Różaniec. 

W poniedziałek ostatnie roraty o godz. 18.00. 

Wigilia Narodzenia Paoskiego przypada we wtorek. 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 we wtorek: 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 Matki, który wspiera Dom Samotnej Matki, Ruch 
Gaudium Vitae oraz dzieła w obronie życia. 

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

Spotkanie opłatkowe dla ubogich w piątek. Zapraszamy na wspólną Mszę św. o godz. 11.00, a po niej 
Wigilia. Zachęcamy parafian do przynoszenia potraw oraz do pomocy przy organizacji i sprzątaniu.   

Kolęda od piątku. Plan kolędy jest w „Oblackim Echu”. W soboty i niedziele początek kolędy 
o godz. 15.00, od poniedziałku do piątku od godz. 16.00.  

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

O. Dawid w niedzielę za tydzieo będzie obchodził Dzieo Imienin. O godz. 12.00 odprawi Mszę św. 
w swojej intencji. 

Opłatek parafialny w przyszłą niedzielę. Początek o godz. 15.00 w kościele. Potem spotkanie przy 
stole w Szkole nr 12. Podczas spotkania w kościele rozdanie nagród z rorat. 

Organizujemy Nartorekolekcje od 26 do 31 stycznia 2020 r. w Bodzanowie. Orientacyjny koszt 600 zł. 
Ilośd miejsc: 25. Zapisy w zakrystii. W najbliższym czasie proszę przynieśd zaliczkę w wysokości 100 zł. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii będą 8, 15 i 16 lutego 2020 r. 

Nabożeostwa w tygodniu: w piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do różaoca, 
w piątek od godz. 8.30 do Mszy św. wieczornej. 

Pobłogosławione opłatki wigilijne oraz świece wigilijne można nabyd w zakrystii. 

Ukazał się świąteczny numer „Oblackiego Echa” z planem kolędy. Polecamy także artykuły: 
Jubileusz 100-lecia oblatów w Polsce; Tradycje i obrzędy świąteczne; Po co ksiądz po kolędzie?; 
kazania w Szkole Maryi; liczne relacje z wydarzeo parafialnych. 

W czwartek odbyła się promocja II tomiku twórczości dzieci z parafialnej świetlicy. Książki pt. 
„Opowieści o przyjaźni II.  Liczy się współpraca” są dostępne pod chórem.  

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: scenariusz rodzinnej 
modlitwy przed wieczerzą i list papieża Franciszka o bogatej symbolice żłóbka. W Niedzieli: płyta 
i śpiewnik z kolędami Golec UORKIESTRA i kalendarz na rok 2020. Cena Niedzieli i Gościa - 10 zł 
(wydanie świąteczno - noworoczne). 

Odeszli do wieczności: śp. Michał Pawluczenia i Ryszard Komar. Wieczny odpoczynek… 

 


