
20.12.2015    OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

       IV NIEDZIELA ADWENTU 

 
1. Już tylko 4 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 z naszej parafii na spotkanie z Mikołajem, który 

obdaruje je słodyczami. Podczas spotkania wystąpi zespół „Melanż” z naszej szkoły, który 

będzie śpiewał kolędy. Na występ zapraszam również dorosłych.  

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

historiami życia polskich Świętych. Za systematyczne uczestnictwo w Roratach dzieci 

otrzymają upominki.  

4. W środę 23 grudnia zapraszam wszystkich naszych parafian do skorzystania z sakramentu 

pojednania. Spowiadać będziemy wraz z zaproszonymi kapłanami od godz. 17.00 do 18.00. 

5. W czwartek 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. Przypominam, że 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 sobotę 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 godzinach 

popołudniowych Rada Parafialna rozwiezie paczki dzieciom. Łącznie przygotowaliśmy 32. 

paczki. 

11. W piątek otrzymaliśmy płomień z Betlejem. Można go odpalić i wziąć do domu.  

12. Zespół Szkół nr 22 wraz z Radą rodziców zapraszają na jasełka przygotowane przez dzieci 

oraz na koncert kolęd szkolnego zespołu „Melanż” we wtorek na godz. 17.00. Po koncercie 

odbędzie się kiermasz ozdób choinkowych.  

 


