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Dzisiaj przypada IV niedziela adwentu. Zachęcamy do pojednania się z Bogiem w
sakramencie pokuty. Okazja do spowiedzi dzisiaj podczas każdej Mszy św. oraz w
poniedziałek, wtorek i środę od godz. 17.30.
Zapraszamy na ostatnie w tym roku roraty od poniedziałku do środy o godz. 7.00.
W czwartek przeżywać będziemy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Msza Święta
Wigilijna dla dzieci o godz. 16.00. Nie będzie Eucharystii o godz. 18.00. Tradycyjnie
na Pasterkę zapraszamy o godz. 24.00. Zachęcamy do zachowania zwyczajowego postu w
dzień wigilijny. Przypominamy również o zasadach obowiązujących w kościele w czasie
pandemii. Osoby, które skorzystają z dyspensy zapraszamy do wspólnej modlitwy i duchowej
łączności poprzez transmisje internetowe z naszego kościoła.
W piątek przypada Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. odprawiane będą jak w
Niedzielę. Nie będzie jedynie Mszy św. o godz. 7.30.
W sobotę obchodzić będziemy II Dzień Świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana
pierwszego męczennika. Msze św. wg porządku niedzielnego.
W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość św. Rodziny z Nazaretu. Podczas wspólnej
modlitwy będziemy prosić o świętość polskich rodzin.
Chcemy estetycznie przygotować nasz kościół na nadchodzące święta. Zapraszamy osoby
chętne do pomocy w przygotowaniu dekoracji oraz sprzątania naszej parafialnej
świątyni jutro (w poniedziałek), 21 grudnia po wieczornej Mszy świętej.
Wszystkim ofiarodawcom wspierającym nasze parafialne dzieła, składamy serdeczne
Bóg zapłać. Dziękujemy również za przygotowanie paczek w ramach akcji Caritas oraz za
ofiary złożone na rzecz najuboższych. Paczki zostały dostarczone osobom potrzebującym w
naszej wspólnocie. Od listopada doświadczamy tego, że nasz kościół jest ogrzewany. Za tydzień
przypada ostania Niedziela miesiąca, będzie można złożyć ofiarę na ten cel.
Opłatki wigilijne, świece Caritas i prasa katolicka dostępne są w kruchcie przy wyjściu z
kościoła. Pomyślmy również o naszych bliskich i sąsiadach, którzy korzystają z dyspensy, aby
zapewnić im poświęcony płatek. Liturgiczna Służba Ołtarza przygotowała sianko na stół
wigilijny.
Dziękując za wspólną modlitwę, życzymy owocnego przeżycia najbliższych dni. Niech
Boże Błogosławieństwo nam towarzyszy i pomaga.

