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Ogłoszenia Parafialne 
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Jutro o g.7.00 Msza św. Roratnia. 

Wieczorem 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.  

“Bóg zapłać” Panom Tadeuszowi i Zdzisławowi za wykonanie szopki, S. Barabarze,           

Karolinie,Katarzynie i Magdalenie za dekoracje w naszej świątyni. 

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. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

czwartek - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty, 

piątek - Święto św. Młodzianków,męczenników, 

 

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

rozpoczynamy wizytę duszpasterską: 

27 XII czwartek g.9.00 - ul.Cechowa nr parzyste i Nazaretańska, 

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

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

                         g.9.00 - ul.Tyranowskiego,Czajna,Ks.Dźwigońskiego, 

29 XII sobota g.9.00 - ul.Łużycka, obie strony bez bloków, 

                          g.9.00 -  ul.Rżącka,Biernata z Lublina,Niebieska. 

 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 - Tadeusz Myrek 

wtorek g.7.00 - Tadeusz Myrek 

środa g.7.00 - Tadeusz Myrek 

czwartek g.7.00 - Tadeusz Myrek 

piątek g.7.00 - Tadeusz Myrek 
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W tym roku nasza parafia po raz pierwszy proponuje formę wsparcia misji, w którą              

mogą się zaangażować i dorośli, i dzieci. Po Świętach Bożego Narodzenia po ulicach Piasków              

Wielkich przejdzie grupa tak zwanych kolędników misyjnych, w tym roku pod hasłem:            

Dzieciom w Rwandzie i Burundii. Dołączymy się do ogólnopolskiej akcji Papieskiego           

Dzieła Misyjnego Dzieci. Zebrane ofiary zostaną wydane na ochronę życia, edukację           

i formację chrześcijańską dzieci do 14. roku życia w Rwandzie i Burundii.  

  

Do grupy kolędników zapraszamy wszystkie chętne dzieci z Parafii! Zgłoszenia, sprawy           

dotyczące strojów, terminów prób etc. koordynuje Irenka Jarczewska, nr tel.: 500 546 051. 

  

Kolędnicy przejdą po domach, śpiewając i przedstawiając krótką inscenizację, nawiązującą do           

Bożego Narodzenia oraz sytuacji w Rwandzie i Burundii. Na pamiątkę zostawią bombkę            

misyjną. Jest to szansa dla dorosłych, aby finansowo wesprzeć dzieło i pomóc tym, którzy są               

od nas o tyle ubożsi - zarówno duchowo, jak i fizycznie. 

  

Nasi polscy misjonarze w Rwandzie mówią: "My oddaliśmy tej misji wszystko: całe życie. Ale              

teraz potrzebujemy waszej pomocy." Nie pozostańmy obojętni na ten apel! 
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