
22.12.2013    OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

   IV NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Już tylko 2 dni dzielą nas od tej szczególnej chwili, jaką jest narodzenie Bożej Miłości pośród nas. Chciejmy 

chociaż przez chwilę oderwać się od spraw codziennych i poprzez zamyślenie 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.  

2. Dzisiaj na godz. 16.00 zapraszam dzieci na spotkanie z Mikołajem, który obdaruje nas paczkami ze słodyczami. 

Podczas spotkania wystąpi dziecięcy zespół z Łobżenicy „Pod Opieką Pana”. Będzie można nabyć płyty z 

nagraniami kolęd w wykonaniu zespołu. 

3. Ostatnie Roraty w poniedziałek o godz. 18.00. Dzieci przynoszą wypełnioną planszę z wizerunkami Świętych. 

Za systematyczne uczestnictwo w Roratach dzieci otrzymają upominki. Również tego dnia rozstrzygnięcie 

konkursu na najładniejszy lampion. 

4. W poniedziałek 23 grudnia po Mszy Św. wieczornej wydawanie żywności unijnej przy ul. Letniskowej. Caritas 

Polska informuje, że zakończył się pomocowy program unijny w postaci żywności. 

5. We wtorek na godz. 22.00 do Smukały, a na 24.00 do Opławca zapraszam na Pasterkę w intencji naszej 

wspólnoty parafialnej. W miarę możliwości przyjdźmy 20 minut wcześniej, aby wspólnie śpiewać kolędy.  

6. W pierwszy Dzień Świąt nie będzie Mszy Św. o godz. 10.00 w Smukale, natomiast Msza Św. w Opławcu z 

godz. 8.00 przesunięta jest na godz. 10.00. W drugi Dzień Świąt Msze Św. według porządku niedzielnego. 

7. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny. 

8. Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynamy po Nowym Roku, tj. w czwartek 2 stycznia. Plan kolędy podamy za 

tydzień.  

9. Zachęcam do nabycia w zakrystii świec i opłatków na stół wigilijny. 

10. Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie paczek dzieciom z naszej parafii. W godz. od 13.00 do 16.00 Rada 

Parafialna rozwiezie paczki dzieciom. Łącznie przygotowaliśmy 31 paczek. 

11. VI Parafialny Bal Karnawałowy odbędzie się w sobotę 25 stycznia. Niech udział we wspólnej zabawie będzie 

okazją do większej integracji i przeżywania radości. Cena biletu to 125 zł od osoby. 

12. Rodzina, której spłonął dom w Janowie, zamieszkała już w naszej parafii.  Parafia pomaga w przygotowaniu 

tymczasowego lokum poszkodowanej rodzinie. Osoby, które chciałyby przekazać jakieś przedmioty użytkowe 

na tymczasowe zamieszkanie, proszę o kontakt w zakrystii. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki z 

numerem konta Caritasu, na które można dokonać wpłaty na odbudowę domu. 

13. Komunikat. Osoby, które chcą, aby powróciły ulgi na bilety MZK dla emerytów, rencistów i honorowych 

dawców krwi mogą poprzeć swoimi podpisami społeczny projekt uchwały Rady Miasta. Na stoliku pod chórem 

znajdują się formularze, które można złożyć w przyszłą niedzielę w zakrystii. 

 


