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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV NIEDZIELA ADWENTU 19.12.2021r. 

1. Dzisiaj czwarta niedziela ADWENTU, w naszej parafii zakończenie 

rekolekcji adwentowych. Dziękujemy ks. Rafałowi za poprowadzenie 

rekolekcji adwentowych. Do czwartku włącznie trwa Adwent, który jest 

czasem radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa 

w czasie świąt i na końcu czasów.  

2. W najbliższą środę, 22 grudnia, od godz. 8:00 planujemy dekoracje 

kościoła na święta, ustawianie choinek, budowa szopki. Bardzo prosimy 

chętnych, kobiety i mężczyzn o pomoc. 

3. Zachęcamy jeszcze do udziału w „Roratach”, w naszym kościele w tym 

tygodniu od poniedziałku do czwartku włącznie o godz. 18:00. W 

ostatni dzień rorat dla wszystkich obecnych niespodzianka. 

4. Spowiedź Św. w tym tygodniu pół godziny przed wieczorną 

Mszą św. W wigilię Spowiedź Św. od 8:30 do 9:00. Zapraszamy. 

5. W czwartek, 23 grudnia, ksiądz Proboszcz odwiedzi swoich chorych.  

6. W piątek, 24 grudnia, wigilia Bożego Narodzenia! Msza św. poranna  

o godz.9:00. W „Wigilię” nie będzie Mszy św. wieczornej. Wieczorem 

zasiądziemy wspólnie do wigilijnego stołu. Bardzo prosimy, aby wieczerza 

wigilijna miała charakter religijny. Zanim połamiemy się opłatkiem  

i zasiądziemy do stołu należy odczytać fragment z Ewangelii św. Łukasza 

o narodzeniu Jezusa i odmówić modlitwę. Przypominam również  

o religijnym wymiarze całych świąt Bożego Narodzenia. 

7. W tym roku ze względu na sytuację tzw. epidemiczną Msze św. 

obwieszczające Narodzenie Pańskie zwane „PASTERKĄ” w naszym 

kościele parafialnym o godz. 21:00, 22:00 i 23:00. Na zakończenie 

ostatniej „Pasterki” zawierzymy naszą wspólnotę parafialną Bogu 

modlitwą „Anioł Pański”. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

parafian do wspólnego świętowania. Nie będzie „Pasterki”  

o północy. 

8. W Boże Narodzenie Msze święte w porządku niedzielnym czyli  

o 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz.7:30.  

W niedzielę drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wspomnienie 

św. Szczepana, pierwszego męczennika, Msze jak w każdą 

niedzielę o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Taca z drugiego 

dnia świąt przeznaczona jest na potrzeby naszego świdnickiego 

seminarium duchownego i Papieskiego Fakultetu Teologicznego 

we Wrocławiu.  

9. W tym roku w drugi dzień świąt 26 grudnia to równocześnie 

niedziela ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI i JÓZEFA. Zapraszam 

wszystkie rodziny naszej parafii do wspólnej modlitwy. Po Mszach 

św. specjalne błogosławieństwo Najświętszym 

Sakramentem dla rodzin i małżeństw oraz odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich. 

10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz 

rezerwowania intencji na przyszły 2022 rok, w zakrystii po 

każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

11. Dziękuję wszystkim za pomoc w przywiezieniu choinek.  

12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia 

między innymi prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość 

Niedzielny, Niedziela. 

13. Opłatki wigilijne do nabycia w kościele po każdej 

Mszy św. i w agendzie. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +JÓZEF BIAŁEK +JULIAN SZATAN +KATARZYNA 

MICHALIK 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego składamy najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim naszym Parafianom i Gościom.  
Niech błogosławieństwo Boże i moc łaski Bożej od Jezusa 

naszego Zbawiciela, który dziś się nam 
narodził, umocni naszą wiarę, nadzieję i 
miłość. Niech Miłość, która w tę świętą noc 
przyszła na ziemię wleje  
w nasze serca radość i pokój. Niech w 
naszym świętowaniu nie zabraknie spotkań 

z Bogiem i naszymi bliskimi. Na wspaniałe świętowanie naszym 
Parafianom i Gościom„Szczęść Boże”. 

Ks. Grzegorz Góra PROBOSZCZ 
Ks. Paweł Pęczuła WIKARIUSZ 


