OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Bóg zapłać za troskę duchową i materialną o naszą Parafię. Bóg zapłać za ten
piękny, świąteczny czas i Wasze świadectwo pragnienia obecności przy Panu
Bogu.
2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, a także w każdą niedzielę, będzie
możliwość przyjęcia Komunii świętej, poza Mszą św., w Sadowie o godz. 10.40,
a w Droniowicach, na zakończenie Mszy, św. ok. 11.50. Eucharystię może
przyjąć każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej. Chwalebnym by było, gdyby
to miało miejsce po przeżyciu Mszy św. za pośrednictwem mediów.
3. Na godz. 15.15, zapraszam na wspólne śpiewanie kolęd przy stajence
u św. Józefa.
4. Na Msze kolędowe zapraszam, zgodnie z planem i aktualnymi ograniczeniami,
jedną Osobę z każdego domu/mieszkania, jako przedstawiciela wszystkich
domowników.
5. Na Mszach kolędowych wszystkie miejsca są przeznaczone dla przedstawiciela
Rodzin, dlatego na te msze nie będzie kartek. Dla osób, które w tygodniu pragną
przyjść na Mszę św., będą dodatkowe Msze św., recytowane, sprawowane
w intencji Parafian. Daty i godziny tych Mszy św. będą wpisane w tygodniowy
plan, z którym proszę się zapoznać w gablotce lub na stronie parafialnej, gdyż
nie ma tych Mszy św. uwzględnionych w gazetce.
6. 6 stycznia o godz. 15.15 nabożeństwo kolędowe. W tym dniu odbywały się
Orszaki Trzech Króli, których nie będzie w tym roku. Zapraszam Was, aby tego
dnia przyjść do stajenki przy figurze św. Józefa. Zachęcam, aby podczas spaceru
do stajenki, śpiewać kolędy i, aby dzieci lub wszyscy idący, mieli nałożone
korony, oraz jakiś element stroju w kolorach: czerwonym, żółtym lub zielonym.
7. Osoby, które jeszcze nie uregulowały kwestii prenumeraty Gościa Niedzielnego
na kolejny rok, proszę o zgłoszenie się do zakrystii.
8. W Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada 28 rocznica sakry biskupiej
ks. bpa Jana Kopca, a 7 stycznia, 3 rocznica sakry biskupiej ks. bpa Andrzeja
Iwaneckiego. Pamiętajmy o Nich w naszej modlitwie.
9. W nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy liturgiczny obchód pierwszego
czwartku i piątku miesiąca.
10. Kancelaria parafialna będzie czynna od 11 stycznia 2021 r.

