
Ogłoszenia duszpasterskie 

IV  niedziela Adwentu –  18 grudnia 2016 r. 

1. Msze św. w  tym tygodniu:  

   a/ ostatnie „RORATY’ w tym roku:  

- dla dorosłych od poniedziałku do soboty  o g. 6,45 

- dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 17,00  

   b/ w sobotę Wigilia – tylko przed południem o g. 6,45, 8,00 i 9,00 

   

   c/ PASTERKI – g. 22,00 – dla dzieci i o g. 24,00 – dla wszystkich  

 

   d/ w przyszłą niedzielę – I święto Bożego Narodzenia – Msze św. o godzinie –  

                        8,00, 9,30, 11,00, 12,30, 14,00, 15,30 i 19,00  

 

   e/ przy tej okazji informujemy, że od Nowego Roku Kalendarzowego nie będzie  

       w naszej parafii Parafii Mszy św. o g. 7,00 w dni powszednie jak i w święta.  
 

2. Biuro parafialne czynne będzie tylko  przedpołudniem we wtorek i w czwartek.   
 

3. Okazja do Spowiedzi św. będzie : 

   a/ od poniedziałku do piątku od g. 6,30 do 8,30 i od 16 do 19,30 

   b/ w sobotę tylko od g. 6,30 do 11,00  
 

4. Dzisiaj w starym biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół KUL-u na potrzeby tej uczelni. 

 

5. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a o 

g. 19,00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań. 

 

6. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

 

7. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu.  
 

8. W sobotę Wigilia. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. 

To także niezwykła okazja do pojednania i scalenia naszych tak często powaśnionych, 

skłóconych ze sobą rodzin. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, 

lektura Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela świata, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew 

kolęd i pastorałek. Nie podawajmy pod żadnym pozorem na wigilijny stół alkoholu. 

Wigilijna wieczerza z alkoholem nie jest wieczerzą rodziny chrześcijańskiej a my 

prawdziwi i autentyczni chrześcijanie zadbajmy o jej tradycyjny postny charakter.  

 

9. U Panów, którzy sprzedają  Przewodnik Katolicki, który zawiera wiele ciekawych 

artykułów  między innymi:” Co myślał Józef – historia milczącego bohatera oczekiwania na 

Boże Narodzenie”, „Chemik, który został papieżem” – nietypowa biografia Franciszka, 

który kończy 80 lat, do nabycia którego gorąco zachęcamy, można w dalszym ciągu 

zaopatrywać się w opłatki wigilijne. W wejściu do biura parafialnego można nabywać 

jeszcze ostatnie świece Caritas 
 



10. Przypominamy, że w dalszym ciągu przyjmujemy wymienianki roczne naszych drogich 

zmarłych na przyszły rok kalendarzowy. 
 

11. Już dzisiaj informujemy, że wizytę duszpasterską zwaną „KOLĘDĄ” 

rozpoczniemy w naszej parafii we wtorek 27 grudnia br. od ul. Grochowskiej, od 

ostatnich numerów. Szczegółowy plan podamy w I święto. Przyjście kapłana z kolędą tak 

jak w ubiegłych latach poprzedzi wcześniejsze przyjście ministranta, który zawiadomi o 

kolędzie, którą tak jak zawsze rozpoczynać będziemy o g. 16,00.  
 

12. Jakże już blisko do świąt Bożego Narodzenia. Czy do ich przeżycia jesteśmy dobrze, po 

chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Pana świętujmy radośnie, z czystym sercem. 

Niech to świętowanie wyrazi się nie tylko przez wzajemne obdarowywanie upominkami, 

zastawionym obficie stołem i przystrojonym zielonym drzewkiem, ale przede wszystkim 

przez ukazanie sensu i znaczenia tego faktu, że Bóg wkroczył w nasze życie, w historię 

całej ludzkości i w ten sposób naszemu życiu nadał Boży wymiar. 

 

13. Przy wigilijnym stole wspominamy tych, którzy już od nas odeszli do wieczności. 

 Niech czas świąt będzie dla nas także czasem szczerego i życzliwego zainteresowania się 

biednymi, samotnymi, którzy jakże często są bardzo blisko nas, a nam tak trudno ich 

zauważyć.  
 

14 . Z tymi refleksjami w Wigilię udamy się do naszej świątyni na tzw. Pasterki. Tak 

czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji.  

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 


