
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
4 NIEDZIELA ADWENTU 23.12.2018 

1. Dzisiaj 4. niedziela adwentu Zapraszamy na nieszpory o godzinie 17:30.  

2. W poniedziałek przypada wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego, z tej racji nie bę-
dzie Mszy Świętej o godz. 18:00. Zapraszamy na Pasterkę o godz. 24:00. 

3. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- we wtorek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Święte odprawiane będą 
o godzinach: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 oraz o 18:00. Nieszpory kolędowe o godzinie 
17:30. Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

- w środę – Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte w tym dniu 
o godzinach: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 oraz o 18:00. Nie będzie nieszporów, ani no-
wenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz „Godzinki przed Panem”. Kolekta 
przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

- w czwartek – Święto Św. Jana, apostoła i ewangelisty, w tym dniu po każdej Mszy 
Świętej odbędzie się błogosławieństwo wina. 

- w piątek – Święto Świętych Młodzianków, po każdej Mszy Świętej będzie udzielane 
indywidualne błogosławieństwo małym dzieciom. Zapraszamy dzieci na Msze Świętą 
w ich intencji o godzinie 8:30. 

4. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia: 

- dzisiaj: 9:00 – 12:00 oraz 17:00 – 19:00, 
- w poniedziałek: 9:00 – 12:00. 

5. W czwartek o godz. 20:00 w naszym kościele odbędzie się koncert grupy Carrantuohill 
oraz Chóru AF Music. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. 

6. W przyszłą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 

Absolwenci Studium Teologii Rodziny z okazji niedzieli Świętej Rodziny zapraszają mał-
żeństwa na wykład pt. "Boży porządek - odpowiedzialność w małżeństwie" po Mszy 
Świętej o 12:00, w kościele. 

7. Plan odwiedzin duszpasterskich jest zamieszczony w gazetce parafialnej, w gablotkach 
oraz na stronie internetowej. Rodziny, które nie mogą być obecne w wyznaczonym termi-
nie, mogą się zgłosić na dodatkowy termin kolędy, w sobotę 19 stycznia. 

8. Do 20 stycznia nie będzie dyżurów w stałym konfesjonale. 

9. W czasie ferii zimowych organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Mirosławem. 

10. Już dzisiaj kierujemy serdeczne podziękowania osobom, które trudziły się przy dekoracji 
świątecznej w naszej Świątyni, za trud i czas, niech Pan Bóg szczególnym błogosławień-
stwem wynagrodzi 

11. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy Świętej 
i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. W święta kawiarenka będzie nieczynna. 

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach, 
dolinach…”, oraz „Gościa Niedzielnego”, „Źródło” i inne tytuły. 

13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego 
na nadchodzące dni tygodnia.  
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