Ogłoszenia parafialne ______________
24 grudnia 2017 r. .
▪▪ Dzisiejsza IV Niedziela Adwentu jest jednocześnie wigilią Bożego Narodzenia, dlatego serdecznie zapraszam na Pasterkę o godz. 22.00, którą poprzedzi słowno-muzyczne wprowadzenie. W uroczystość Bożego Narodzenia oraz w tzw. drugi
dzień świąt Msze św. będą sprawowane jak w niedziele.
▪▪ Od środy w naszej parafii rozpoczynają się odwiedziny kolędowe (zgodnie z prawem diecezjalnym, podczas kolędy nie składa się ofiar pieniężnych). Dla przypomnienia podaję plan wizyt na najbliższe dni:
— w środę (27 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Wolności (od początku);
— w czwartek (28 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste (od końca);
— w piątek (29 grudnia), od godz. 10.00 – ulice: Piaskowa (od początku), Pionierów – numery parzyste (od końca);
— w sobotę (30 grudnia), od godz. 10.00 – ulice: Rozwadzka, Żyrowska (od początku), Polna, Kwiatowa, Graniczna (od końca).
▪▪ W czwartek – we wspomnienie Świętych Młodzianków – serdecznie zapraszam
rodziców z dziećmi na Mszę św. o godz. 8.00 z błogosławieństwem dzieci.
▪▪ W przyszłą niedzielę przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2017. Serdecznie
zapraszam w tym dniu o godz. 16.30 na nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy
przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym
oraz dziękczynne Te Deum laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana
Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
▪▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po Mszy św.
▪▪ Wzorem minionych lat, w dniach od 27 do 29 grudnia br. na terenie naszej parafii
będą kolędować grupy dzieci i młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach pod opieką państwa Kleniewskich. Dochód z kolędowania będzie przeznaczony m.in. na cele misyjne.
▪▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożonarodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz
darczyńcom i organizatorom choinek.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tak też będzie jutro, tj. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbierana na Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia, zaś w święto
św. Szczepana – na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać”.

