20.12. – 27.12.2020 r.
27.09. – 04.10.2020 r.
Przeżywamy IV niedzielę Adwentu. Coraz intensywniej wykorzystajmy czas,
który pozostał nam do Uroczystości Bożego Narodzenia. Niech nadzieja
spotkania się z przychodzącym Panem przeniknie – w te ostatnie dni – nasze
myśli, słowa oraz uczynki.
Dzisiaj, o godz. 16.30, nieszpory adwentowe i poświęcenie opłatków wigilijnych.
Poświęcenie kredy i wody będzie po świętach.
Sakramentalne odwiedziny naszych chorych parafian, jutro, w poniedziałek, ich
adresy podać w zakrystii. Prosimy jednak, aby nie zgłaszać chorych, którzy muszą być w
izolacji z powodu zarażenia koronowirusem.
Okazja do sakramentu Pojednania jutro, w poniedziałek po południu od godziny
16.00, we wtorek i środę rano do godz. 8.00, po południu od godz. 16,00, zaś w Wigilię
rano od 7.30 do 8.30, a po południu od 14.00 do 15.00.
W czwartek, , w Wigilię, rano o godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana za
Bojszowian, którzy zginęli podczas I i II wojny światowej oraz za zmarłych Parafian,
którzy odeszli do Pana w ostatnim roku, od Bożego Narodzenia 2019 roku.
Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To niezwykła
okazja do pojednania, do scalenia, tak często powaśnionych, skłóconych ze sobą rodzin.
niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o
narodzeniu Zbawiciela świata, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek.
W piątek, uroczystość Bożego Narodzenia. Pasterka o północy, zaś msze święte w
ciągu dnia o godz. 7, 9 i 11-tej oraz dodatkowa o godz. 12.30 O godz. 15-tej
bożonarodzeniowe nieszpory kolędowe. Nie ma mszy wieczornej.
W sobotę, w drugi świąteczny dzień święto św. Szczepana. Na sumie poświęcenie
owsa, a kolekta z tego dnia jest przeznaczona na Wydział Teologiczny U. Śl.
W przyszłą niedzielę uroczystość Świętej Rodziny. To szczególne święto rodzin
chrześcijańskich. O godz. 9-tej msza św. w intencji wszystkich rodzin naszej parafii.
Parafianie z ulic Średniej i Bocianiej są proszeni o wsparcie przygotowania naszego
kościoła przed Bożym Narodzeniem.
Jak zapewne wszystkim wiadomo, nie będzie w tym roku odwiedzin kolędowych,
ze względu na pandemię koronawirusa. Natomiast w okresie poświątecznym,
codziennie, wieczorem będzie msza święta w intencji mieszkańców poszczególnych ulic
naszej parafii. Szczegóły będą podane za tydzień.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

