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1. Dzisiejsza niedziela jest już czwartą i ostatnią Niedzielą Adwentu. W piątek wigilia.
Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę, aby nawiązywała do wydarzeń, do
których nas przygotowuje. Jest to okazja do uczynienia gestu pojednania w naszych
rodzinach. Niech wieczerzy wigilijnej towarzyszy wspólna modlitwa, w której
wspominamy tych, którzy już odeszli do wieczności, czytanie Ewangelii o narodzeniu
Zbawiciela, łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Nie podawajmy na stół wigilijny
napojów alkoholowych. Nie zapominajmy w tym czasie o osobach samotnych
i biednych.
2. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę, która ze względu na jeszcze panującą sytuację
pandemiczną będzie odprawiona o godz. 2200 i o północy. Następna Msza św.
sprawowana w pierwszy dzień świąt o godz. 900.
3. W drugi dzień świąt podamy program kolędy. Ze względu na obecną sytuację kolęda
odbędzie się w tych domach, których mieszkańcy wyrażą taką gotowość. Dlatego, ci
Państwo, którzy chcą przyjąć księdza po kolędzie, w swoich ogrodzonych posesjach
zostawiają przynajmniej wyraźnie otwartą furtkę. Jeżeli brama, lub furtka będzie
zamknięta, ksiądz taki dom opuści. W bloku będzie łatwiej, jeżeli drzwi nie będą
otwarte po dzwonku, będzie to jednoznaczne i ksiądz pójdzie dalej. Kolęda będzie
wyglądała w sposób następujący: ksiądz będzie kolędował w maseczce, wchodząc, nie
będzie powitań, ani też dłuższych rozmów. Najważniejszą częścią kolędy będzie
wspólna modlitwa i błogosławieństwo mieszkańców oraz domu. W tym roku również
nie będzie żadnych poczęstunków, nawet u tych osób co będą wozić księdza.
4. Dziękujemy pewnej rodzinie za ofiarowane do kościoła choinki.
5. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
6. W minionym tygodniu z naszej parafii

na miejsce wiecznego spoczynku

odprowadziliśmy śp.: Mariana Kozickiego i Andrzeja Gniweckiego. Rodzinie zmarłych
składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie…
7. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej Niedzieli i opieki Bożej na święta, jak
również na wszystkie wyjazdy i powroty do domu.

