Str. 3

Wśród Nas

Projekt remontu wejścia do kościoła
(zatwierdzony przez Komisję artystyczną - już są wszystkie dokumenty
pozwaląjące na remont.) - Stan istniejący

Stan do wykonania - po remoncie

Rok XXIX 2021, nr 49

Str. 4

Wiersz o Bożym Narodzeniu

Gdy nad Betlejem wieczór się zbliża, słychać każdy krok para wędrowców szuka schronienia, poprzez zimowy zmrok.
Od drzwi do drzwi zmęczeni pukają, bo noclegu jakiegoś szukają.
Nie wiedzą ludzie, kto przyszedł tu o, gdyby wiedzieli – to otworzyli by Mu.
To Święta Rodzina, stojąca na dworze - w ten chłodny, zimowy czas przyszła jak inni, betlejemską drogą i proszą – przyjmijcie nas!
Lecz próżno było szukać, chodzić Nie było miejsca!
Nie było miejsca, gdzie Bóg mógłby się narodzić!
Cicho wszędzie, śpi świat cały - Twardym snem ujęty a na niebie gwiazdy grały- hymn do Boga święty.
Bo Zbawiciel zstąpił z nieba, w jasności ziemia cała Chwała Ci Ojcze, chwała!
Narodził się nam Jezus mały - Dziecię – Król doskonały Przyjmijmy Go, na ten trudny czas I …..niech narodzi się w nas! Wesołych Świąt!
M. Faran.
Ogłoszenia Parafialne - 26 grudnia
1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały
w świętości.
2. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. Obrzęd
błogosławieństwa wina podczas Mszy Świętej o godz. 17 00.
3. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia
będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.
4. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o godz. 17 00.
5. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu,
przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku
niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej
i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.
6. Od niedzieli 2 stycznia rozpoczniemy wizytę duszpasterską dla rodzin które zapisały się,
że chcą przyjąć kapłana z błogosławieństwem. Dla pozostałych parafian będą msze św. z
prośbą o błogosławieństwo. Ofiary z kolędy zostaną przeznaczone na remont wejścia do
Kościoła.

