OgłoszeniaParafialne
IV NIEDZIELA ADWENTU – 20.12.2015 r.


Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy czwartą niedzielę adwentu.
 Dziś po mszy św. zbiórka na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
 O godz. 15:30 zapraszamy na nieszpory.





















W tygodniu:
Wszystkie dzieci zapraszamy na msze św. Roratnie od poniedziałku do środy na godz. 17.00. Finał rorat
będzie w święto Św. Młodzianków (poniedziałek - 28.12) na mszy o godz. 9.00.
W związku z przeżywanym Rokiem Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego po mszach roratnich, można
złożyć jałmużnę adwentową, która w całości przeznaczona będzie na zakup opału dla najuboższej rodziny.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
We wtorek o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W przyszłym tygodniu od godz. 9.00 prosimy o pomoc przy budowie szopki betlejemskiej i stawianiu
choinek. Prosimy również panie o pomoc przy sprzątaniu kościoła.
Spowiedź przedświąteczna: poniedziałek, wtorek i środa w godz. od 6.45 do 8.30 i od 16.00 do 18.00 a w
czwartek od 6.45 do 8.30.
Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego i Świąt Narodzenia Pańskiego. Do
pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów religijnych: łamania opłatkiem, wspólnej modlitwy, odczytania
fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, śpiewaniu kolęd.
W czwartek (24.12.) pasterka dla dzieci będzie o godz. 16.00 w dolnym kościele.
W Uroczystość Narodzenia Pańskiego pasterka o północy. W ciągu dnia msze św. będą o godz. 7.00, 9.00,
10.30, 11.00 (dla dzieci w dolnym kościele) i o 12.00. Nie będzie mszy św. o godz. 16.00. O godz. 15.30
zapraszamy na świąteczne nieszpory kolędowe.
W sobotę (26.12.) święto św. Szczepana. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie nieszporów o
godz. 15.30.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy święto Św. Rodziny. W tym dniu małżonkowie odnowią swoje
przyrzeczenia małżeńskie. Prosimy, aby razem siedzieli w ławkach. Po każdej mszy św. adoracja Jezusa w
stajence przez wspólne kolędowanie.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Na prace czekamy do
23.12.2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.01.2016 r.
Odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda rozpoczną się w niedzielę 27.12. Kolęda dodatkowa dla osób, które
nie mogą jej przyjąć w wyznaczonym terminie będzie w niedziele 24.01. od godz. 14.00. Zgłoszenia
przyjmowane są w kancelarii. Szczegółowy plan kolędy na afiszach przy wyjściu z kościoła oraz na stronie
internetowej parafii.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci oraz Głosu św.
Jacka.
Trwa III Rozbarski Jarmark Adwentowy. W godzinach od 8:00 do 16:00 w Centrum im. Ks. Gorczyckiego
będzie okazja do wspólnego spotkania przy wspaniałych rozbarskich wypiekach. Będziemy mogli podziwiać i
zaopatrzyć się w rękodzieło świąteczne. Podczas jarmarku będą w zasięgu naszego wzroku oraz możliwości
nabycia ozdoby świąteczne, opłatki na stół wigilijny, świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki
świąteczne i okolicznościowe; można już wspierać prześladowanych chrześcijan z Ziemi Świętej nabywając
wykonane przez nich z drzewa oliwnego ozdoby świąteczne i okolicznościowe.

