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Ogłoszenia Parafialne 

Rok A, IV Tydzień Adwentu / 

2019-12-22 

 

Spowiedź adwentowa jutro  w g.6.30 - 8.00.  i 16.00 - 18.00. 

Odwiedziny chorych od g.9.00. Chorych prosimy zgłaszać  w zakrystii. 

Zapraszamy wszystkich na Mszę św. Roratnią jutro o godz. 18.00. W jej trakcie -              

Nowenna do Dzieciątka Jezus. 
Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritas - są do            

nabycia u Pań z Grupy Charytatywnej, jak również opłatków na stół wigilijny, które uroczyście              

zostały poświęcone. Zadbajmy o pobłogosławiony chleb na naszym wigilijnym stole. 

We wtorkowy wieczór w gronie rodziny spożyjemy Wigilię, zadbajmy o jej tradycyjny,            

chrześcijański charakter /dzielenie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu         

Ewangelii np.Łk 2,1-20, wspólny śpiew kolęd/. 

Uroczystość Bożego Narodzenia powitamy Pasterką o północy. Chór Parafialny         

i młodzież zaprasza na Koncert Kolęd, pół godziny przed Mszą św. Składka na Pasterce              

przeznaczona jest na Fundusz ratowania nienarodzonych dzieci i domy samotnej matki.  

Parafianom i naszym Gościom życzymy radości i pokoju z osobistego          

spotkania z Bożym Synem. 

W Uroczystość Bożego Narodzenia i Święto św. Szczepana niedzielny         

porządek Mszy świętych. 

W drugi dzień świąt składka  przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie. 

W tym dniu do drzwi naszych domów zapukają kolędnicy misyjni - grupa dzieci             

z naszej Parafii, przedstawiając krótką inscenizację o Bożym Narodzeniu. Zebrane ofiary           

zostaną przekazane na edukację i formację chrześcijańską dzieci z Amazonii. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

piątek - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty, 

sobota - Święto św. Młodzianków,męczenników, 

 

W piątek, w liturgiczne wsp. św. Jana Ewangelisty poświęcenie wina. W tym dniu             

rozpoczynamy wizytę duszpasterską: 
27 XII piątek g.9.00 - ul.Cechowa nr parzyste i Nazaretańska, 

                              g.9.00 - ul.Kosicicka,Bednarska i Hallera, 

28 XII sobota g.9.00 - ul.Cechowa nr nieparzyste, 

                         g.9.00 - ul.Rżącka /bez domków w szeregowej zabudowie/, 

                                             Biernata z Lublina,Niebieska. 
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Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Zygmunt Chachlowski 

wtorek g.7.00 + Zygmunt Chachlowski 

piątek g.7.00 + Zygmunt Chachlowski 

sobota g.7.00 + Zygmunt Chachlowski 
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