OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 grudnia 2015
III NIEDZIELA ADWENTU
1. „Radujcie się zawsze w Panu” – takie wezwanie słyszymy w liturgii dzisiaj,
w Niedzielę Gaudete, czyli Radości. Jaki jest powód naszej radości? „Pan jest
blisko!” – woła św. Paweł. Oczekujemy przyjścia Chrystusa. Obyśmy potrafili
Go spotkać w naszych codziennych obowiązkach, w członkach rodziny,
w potrzebujących pomocy, w Eucharystii. Pan jest blisko! Radujmy się!
2. Przeżywamy czas Adwentu – radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Serdecznie zapraszam na Roraty, które są odprawiane od poniedziałku do środy
o godz. 19.00 a od czwartku o godz. 18.00.
3. Rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne
będzie głosił ks. Mirosław Jasiński wg porządku: w niedzielę nauki podczas każdej
Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Spowiedź
w tygodniu podczas porannej Mszy Świętej i po południu od godz. 18.00.
Serdecznie zapraszam do adwentowej refleksji nad miejscem Jezusa w naszej
codzienności.
4. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających
prace wykończeniowe w naszym kościele;
- we czwartek o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny. Dochód ze
sprzedaży kalendarza jest wsparciem młodzieży udającej się na ŚDM do Krakowa.
8. Zachęcam również do nabywania świec Caritas – ofiary przy nich składane
pomogą przygotować paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych pomocą
Caritasu. Niech świeca Caritasu zapalona podczas wieczerzy wigilijnej symbolizuje
naszą gotowość na spotkanie z Jezusem w drugim człowieku. W kruchcie można
także zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła szczególnie
w dzisiejszą niedzielę. Serdeczne Bóg zapłać pewnej rodzinie za ufundowany
obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy – niech nasza modlitwa płynąca do Boga
za pośrednictwem Orędowniczki Łask Wszelkich przynosi błogosławione owoce
w życiu fundatorów, naszym osobistym i rodzinnym. Intencje na nowennę
odprawianą w każdą środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy można składać
z zakrystii. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.

10. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska. Początek kolędy od ok. godz. 16.00
i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie widoczności
numeru domu na budynku lub bramie oraz działania dzwonków domofonowych
/miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania/. Serdeczne Bóg
zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła /ułożenie kostki i ekokratki
na parkingach/. Nowe rodziny oraz te, które były nieobecne podczas kolędy, jeśli
mają życzenie spotkania kolędowego proszę o kontakt w zakrystii.
W nadchodzącym tygodniu pragniemy spotkać się z mieszkańcami następujących
ulic:
Poniedziałek – rekolekcje - nie ma kolędy
Wtorek – rekolekcje - nie ma kolędy
Środa – rekolekcje - nie ma kolędy
Czwartek – ul. Kolejowa i Rodziewiczówny
Piątek – ul. Niska

