
18.12.2022   OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

       IV NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Zapraszamy na ostatnie w tym tygodniu Roraty. W piątek dzieci otrzymają mały 

upominek za uczestnictwo w Roratach. 

2. Parafialna Spowiedź Św. z udziałem zaproszonych kapłanów odbędzie się w środę 21 

grudnia od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy o zachęcenie swoich domowników. 

3. W czwartek 22 grudnia o godz. 18.00 harcerze przyniosą do kościoła światło 

betlejemskie, które można wziąć do domu.  

4. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn w kościele. 

5. Już tylko niespełna tydzień dzieli 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 fragment 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.  

6. Zapraszamy na Pasterkę w intencji naszej wspólnoty parafialnej, która odbędzie się 

w sobotę: o godz. 22.00 w Smukale i o godz. 24.00 w Opławcu.  

7. W zakrystii można nabyć jeszcze opłatki i świece na stół wigilijny.  

8. Bardzo dziękujemy rodzinom za przygotowanie paczek osobom samotnym i rodzinom 

z naszej parafii, a także rodzinom z Ukrainy. Obdarowanych zostało ponad 20 rodzin.  

9. 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.  

10. W drugi Dzień Świąt Msze Św. według porządku niedzielnego.  

11. W tym roku odbędą się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie. Całościowy plan 

kolędy jest w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii. 

12. W dalszym ciągu przed kościołem można nabyć kawę - cegiełkę dla młodzieży, która 

będzie uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć „Przewodnik 

Katolicki”. 

14. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Teresę 

Błyszcz, lat 89, z ul. Szczawnickiej oraz Jerzego Bonnę, l. 81, z ul. Smukalskiej  

– pogrzeb odbędzie się we wtorek (20.12.): Msza św. w kościele o godz. 12:00,  

a następnie pochówek na cm. przy ul. Chojnickiej. Wieczny odpoczynek… 


