OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23 - 30 grudnia 2018
W tych ostatnich godzinach czeka nas dużo pracy: musimy dokończyć
świąteczne porządki w domu, mieszkania przyozdobić bożonarodzeniowymi
dekoracjami. Czekają nas jeszcze ostatnie zakupy i przygotowanie świątecznych prezentów. Obyśmy
w wirze świątecznej aktywności, nie zapomnieli o najważniejszym, o Jezusie, który ma narodzić się w
każdym ludzkim sercu. On nie chce przyjść na siłę, ale czeka na zaproszenie i na naszą zgodę.
Powiedzmy Jezusowi już dzisiaj, na tej Eucharystii: przyjdź i zamieszkaj w naszych sercach.
o Kolekta Czwartej Niedzieli Adwentu na potrzeby parafii.
o Z tyłu kościoła można nabyć poświęcone opłatki, kartki świąteczne oraz kalendarze.
o Trwają duszpasterskie odwiedziny Rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest dostępny
w gablotkach oraz na stronie internetowej.
o Dziś spowiedź św. przed każdą Mszą św. oraz w godz. 14.00-16.30, zaś jutro, w Wigilię Bożego
Narodzenia od 9.00 do 12.00.
o Wszystkich Parafian zapraszamy na tradycyjną Pasterkę o północy. Kolekta na Fundusz
Obrony Życia. Przed Pasterką zapraszamy na godz. 23.30 na czuwanie przygotowane przez
scholę „Duchu Ogniu”. We wtorek, w I dzień świąt, niedzielny porządek nabożeństw. Kolekta
na parafię. O godz. 16.00 uroczyste Nieszpory świąteczne.
o W środę święto św. Szczepana. Porządek niedzielny nabożeństw. Kolekta na Wydział
Teologiczny UŚ.
o W czwartek święto św. Jana, Apostoła. W czasie porannej Eucharystii obrzęd błogosławienia
wina.
o W piątek święto św. Młodzianków. O godz. 10.00 Msza św. w int. Dzieci naszej parafii
ze specjalnym ich błogosławieństwem.
o Po świętach aż do zakończenia kolęd Msze św. w tygodniu będą sprawowane tylko rano.
o W sobotę po Mszy św. wieczornej nauka dla rodziców i chrzestnych przed chrztem św. ich
dzieci.
o Polecamy prasę katolicką, w tym świąteczny numer „Gościa Niedzielnego”.
o W kancelarii można nabyć bilety na widowisko „Betlejem w Spodku”. Koncert odbędzie się
3 stycznia 2019r.
o Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, panów i pań, które tak licznie przybyły, by
świątecznie udekorować nasz kościół i przygotować stajenkę, wszystkim ofiarodawcom
choinek oraz paniom sprzątającym kościół.
o Przyszłoroczna piesza pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie 21-24 czerwca.
o Za tydzień Święto Świętej Rodziny. O godz. 9.30 Msza św. w int. Rodzin naszej Parafii,
na którą zapraszamy szczególnie rodziny. Kolekta na naszą parafię. Po Mszy św. wieczornej
(ok. 17.20) zapraszamy całe Rodziny naszej Parafii i wszystkich, którzy uwielbiają śpiewać
kolędy, do uczczenia nowonarodzonego Jezusa przy naszej parafialnej stajence. Już dziś
zapraszamy na kolejne kolędowania: 1 stycznia dla dzieci, 6 stycznia z Tomaszem Cibą wraz
z jego zespołem oraz tradycyjne Rudzkie Spotkania Kolędowe w niedzielę 20 stycznia.
Idźmy z Bożymi obietnicami i mocą błogosławieństwa Pańskiego, by nieść ludziom Jezusa Chrystusa,
który do nas przychodzi. Bądźmy zwiastunami i świadkami Dobrej Nowiny, aby wszyscy ludzie –
podobnie jak Maryja – przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawcę.

