Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA - 4 NIEDZIELA ADWENTU
22 grudnia 2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 24.12.2017 rok
Parafia świętego Andrzeja Boboli - SOPOT

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
1. Czwarta niedziela Adwenty. W tym roku mamy najkrótszy czas adwentu. Obecna
niedziela jest jednocześnie 4 Adwentu i Wigilią Bożego Narodzenia. Msze św. przed obiadem
celebrujemy wg porządku niedzielnego. Wieczorem jednak nie będzie Mszy św. wieczornej o
18:00.
2. Kolacja Wigilijna. Czas od 15:00 - do 20:00 przeznaczony jest na tradycyjną, uroczystą
kolację wigilijną. W tym czasie kościoły są zamknięte. W tym roku - ze względu na
Niedzielę można w czasie wigilii spożywać potrawy mięsne. Zachęcamy jednak, aby z
własnej woli zachować tradycję polskiej wigilii i stół zastawić potrawami postnymi.
3. Msza św. wigilijna. U nas Msza św. wigilijna będzie o godzinie 21:00. Zapraszamy
wszystkich, a szczególnie dzieci i osoby starsze.
4. Pasterka. Pasterka rozpocznie się o godzinie 24:00. Zapraszamy wszystkich. Nic nie
może zastąpić tej wyjątkowej i świętej nocy. Ofiary zebrane w czasie Pasterki przeznaczone
będą na Dom Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
5. UROCZYSTOŚĆ Bożego Narodzenia. W poniedziałek - 25 grudnia Msze św. będą począwszy od godziny 9:00. ( Nie będzie Mszy św . o 7:30 ). We wtorek - 26 grudnia br. w
II dzień świąt Bożego Narodzenia celebrację Mszy świętych rozpoczniemy od godziny 7:30 (
Tak jak w każdą niedzielę ). Dzień ten będzie poświęcony Katolickim Wyższym Uczelniom w
Polsce.
6. Pożegnanie Starego Roku. W przyszłą niedzielę - 31 grudnia od 17:00 - do 18:00
będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy już dziś na nabożeństwo
uwielbienia do Bożej Opatrzności.
7. Wizyty Duszpasterskie. Podobnie jak w poprzednich latach kolędy w naszej Parafii trwać
będą od 07 - 25 stycznia 2018 roku. Kolędę rozpoczniemy od ul. J. Haffnera.
8. Msze św. w styczniu 2018 r. Przez cały miesiąc styczeń Msze św. w dni powszednie
będą o 9:00 i o 16:00. Za wyjątkiem soboty, bo to jest już Msza św. niedzielna. W każdą
sobotę stycznia 2018 r. Msza św. będzie o 18:00.

9. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w zakrystii.
W dni świąteczne również będzie można zamawiać Msze św. w ważnych intencja rodzinnych.
Może to być najpiękniejszy prezent po choinkę.
10. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 26 numer naszego

11. Prezent pod choinkę. U p. Kościelnego można jeszcze kupić za 20 zł. płytę z pięknymi
kolędami w wykonaniu Karoliny Rumaczyk. Dochód - chcemy przeznaczyć na wsparcie dla
zwierząt w okresie zimowym.
12. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to numery świąteczne, podwójne. Osobno serdecznie polecamy
świąteczny numer naszej BARKI.
********************************************************
CHRONOLOGICZNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
4 Niedziela Adwenty - 24 grudzień 2017 r.
Msze św. o godz. 7:30 / 9:00 / 10;30 / 12:00 i 13:15
Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudzień 2017 r.
-------------------- Msza św. wieczorna -- godz. 21:0
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
- Poniedziałek - 25 GRUDZIEŃ 2017 ROK
- PASTERKA - Msza św. w nocy ----- godz. 00:00 ( północ )

------------------- Msza św. o świcie ---- godz. 09:00 i 10:30 ««
------------------- Msza św. w dzień ---- godz. 12:00 / 13:15 / 18:00
ŚWIĘTO Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – wtorek - 26 grudzień 2017 rok.
--------- Msze św. 7:30 / 9:00 / 10:30 / 12:00 / 13:15 i 18:00
Dni powszednie w tygodniu: Msze św. o godz. 9:00 i 18:00.
- Środa - święto św. Jana, Jana Apostoła i Ewangelisty
- Czwartek - święto św. Młodzianków, męczenników
- Piątek - piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego.
- Sobota - szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Niedziela - 31 stycznia 2017 r. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

Msze św. o godz. 7:30 / 9:00 / 10:30 / 12:00 / 13:15 i 18:00.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU:
- Godz. 17:00 - 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu tj. Nabożeństwo Uwielbienia do
BOŻEJ OPATRZNOŚCI

