OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA ADWENTU
1. Zapraszamy na ostatnie w tym tygodniu Roraty: w poniedziałek i środę. W środę dzieci
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otrzymają mały upominek za uczestnictwo w Roratach.
2. Już tylko cztery dni dzielą nas od tej szczególnej chwili, jaką jest narodzenie Bożej
Miłości pośród nas. Chciejmy przygotować swoje serce, abyśmy mogli jako prawdziwi
chrześcijanie zasiąść w gronie rodziny do wspólnej Wieczerzy Wigilijnej. Tradycją
naszych ojców przed rozpoczęciem wieczerzy ojciec lub gospodarz domu czyta urywek
z Ewangelii św. Łukasza rozdziału II, o Narodzeniu Chrystusa. Po odczytaniu tego
tekstu łamiemy się opłatkiem i zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Po wieczerzy
śpiewamy w gronie najbliższych kolędy.
3. W czwartek na godz. 22.00 i na 24.00 zapraszamy do Opławca na Pasterkę w intencji
naszej wspólnoty parafialnej. W miarę możliwości przyjdźmy 20 minut wcześniej, aby
wspólnie śpiewać kolędy.
4. W zakrystii można nabyć jeszcze opłatki na stół wigilijny.
5. Bardzo dziękujemy rodzinom za przygotowanie paczek osobom samotnym i rodzinom
z naszej parafii. Przygotowanych zostało 25 paczek.
6. W pierwszy Dzień Świąt Msze Św. w Opławcu o godz.: 10.00, 11.30 i 18.00, nie
będzie Mszy Św. o godz. 8.00. W drugi Dzień Świąt Msze Św. według porządku
niedzielnego.
7. Za tydzień w niedzielę 27 grudnia obchodzimy Uroczystość Świętej Rodziny.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć „Przewodnik
Katolicki” i „Niedzielę”.
9. Przypominamy, że każda Msza Św. niedzielna o godz. 11.30 transmitowana jest
poprzez nasz parafialny kanał na you tube. Również pasterka o godz. 22.00 oraz Msze
Św. w pierwszy i drugi dzień świąt o godz. 11.30.
10.Jak nam wiadomo, epidemia zmieniła naszą rzeczywistość, dlatego wyjątkowo w tym
roku nie będzie tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą. W związku
z tym zachowujemy plan kolędy z lat ubiegłych i zapraszamy mieszkańców
poszczególnych odcinków do kościoła na Mszę Św. na godz. 18.00 każdego dnia
kolędowego. Będziemy sprawować Mszę Św. w intencji rodzin z danego odcinka
kolędowego. Po Mszy Św. specjalne błogosławieństwo kolędowe z pokropieniem
wodą święconą i modlitwą. Kolędę rozpoczynamy od 4 stycznia.
11. Przypominamy, że spowiadamy dzisiaj 15 minut przed każdą Mszą Św. oraz w
poniedziałek 21 grudnia i w środę 23 grudnia, od godz. 17.00 do 18.00.

