III NIEDZIELA ADWENTU – 11.12.2011 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza III niedziela Adwentu, zwana Gaudete – „ Radujcie się”, coraz usilniej wzywa nas do
przeżywania w chrześcijańskiej radości tych adwentowych dni, które przybliżają nas do przyjścia
Zbawiciela. W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy szczególny czas łaski, jakim jest
nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą w Wizerunku z Guadelupe. W związku z tym
Nawiedzeniem apelujemy do wszystkich parafian, aby skorzystali z tego daru spotkania z naszą
Matką, a pomoże nam w tym przygotowany program tego Nawiedzenia oraz Rekolekcje
Adwentowe. Program tych dni będzie wyglądał następująco:
Dzisiaj na wszystkich Mszach św. wsłuchujemy się w homilię poświęconą MB z Guadelupe i przed
błogosławieństwem odmówimy modlitwę do MB z Guadelupe. O godz. 1715 modlitwa różańcowa.
2. PONIEDZIAŁEK – 12.12.2011. – wsp. Matki Bożej z Guadelupe
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia
715 – modlitwa różańcowa - prowadzi SKC
1715 – czuwanie przy Matce Bożej /wszystkie Róże Różańcowe/
1800 – Msza św. z homilią /obsługa liturgiczna Rycerze Kolumba/ Msza św. wieczorowa jutro
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
45
18 – modlitwa różańcowa zakończona Apelem Maryjnym
3. WTOREK – 13.12.2011. – Dzień Fatimski
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia
715 – modlitwa różańcowa – prowadzą Róże Różańcowe
1715 – czuwanie przy Matce Bożej /KPRM i POAK/
1800 – Msza św. z homilią /obsługa liturgiczna KPRM/
1845 – modlitwa różańcowa zakończona Apelem Maryjnym. W tym dniu przypada 30 rocznica
stanu wojennego, dlatego naszą modlitwą obejmijmy szczególnie naszą Ojczyznę.
4. ŚRODA – 14.12.2011.
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia
715 – modlitwa różańcowa – prowadzi Straż Honorowa NSPJ /2 grupy/
1700 – adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą różańcową o godz. 1730 /Straż Honorowa/
1800 – Msza św. / liturgia - Straż Honorowa NSPJ /2 grupy/
1830 – film o MB z Guadelupe
5. CZWARTEK – 15.12.2011
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia
715 – modlitwa różańcowa – prowadzi PZC i Wspólnota dla Intronizacji
1715 – czuwanie przy Matce Bożej /SKC/
1800 – Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji /liturgia - SKC/
1900 – Spotkanie z młodzieżą - obowiązkowo kandydaci do sakramentu
bierzmowania z wszystkich klas gimnazjum.
6. PIĄTEK – 16.12. 2011 – Macierzyństwo Matki Bożej z Guadelupe – „Każde poczęcie
i narodzenie dziecka jest cudem”
Godz. 610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. Koronka do
Najświętszego Dzieciątka Jezus
1630 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej
1730 – Godzinki i Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus
1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich / liturgia - młodzież KSM/
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców i seniorów

7. SOBOTA – 17.12. 2011. – V Rocznica Intronizacji Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus –
„Miłosierdzie Boże przywraca godność dziecka Bożego – odnowienie przyrzeczeń chrztu św.”
/na Mszę św. przynosimy z sobą świece/
Godz. 610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. Koronka do Dzieciątka Jezus.
800 – Msza św. dla chorych i seniorów - pożegnanie obrazu MB z Guadelupe,
modlitwa zawierzenia Matce Bożej
00
9 – 1200 spowiedź św.
1500 – 1730 spowiedź św.
1730 – Godzinki i Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus
1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku
Jezus /liturgia - dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus/
00
19 – Nauka rekolekcyjna dla wszystkich wspólnot i grup parafialnych
8. NIEDZIELA – 18.12. 2011 – „Sekret postawy dziecięctwa duchowego”
Godz. 730 – Msza św. z nauką ogólną
900 – Msza św. z nauką ogólną
1030 – Msza św. z nauką ogólną
1200 – Msza św. z nauką ogólną
1730 – Godzinki i Nowenna do Dzieciątka Jezus
1800 – Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji
Po Komunii św. na wszystkich Mszach św. Akt zawierzenia Najświętszemu Dzieciątku Jezus –
Jedynemu Królowi całego Wszechświata i naszego serca! Zapraszamy do udziału Parafian!
9. W tym tygodniu do przyszłej niedzieli włącznie pod obrazem Jezusa Miłosiernego będzie
wystawiony kosz, do którego można składać trwałe artykuły żywnościowe, którymi pragniemy się
podzielić na święta z bliźnimi, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Można też złożyć dar
pieniężny do skarbonki św. Antoniego. Gorąco zachęcamy do tych gestów miłości.
10. Składamy serdeczne podziękowanie za dzisiejsze ofiary składane na tacę oraz za ofiary
składane z racji rozprowadzenia opłatków wigilijnych. Dziękujemy tym osobom, które
bezinteresownie podjęły się trudu roznoszenia opłatków. Gdyby ktoś był nieobecny
w mieszkaniu i nie otrzymał opłatków, to można je sobie zabrać ze świątyni.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 20 - 40 za sprzątanie świątyni
i złożoną ofiarę 210 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 1800. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 1 - 20.
12. W przyszłą niedzielę OREW zaprasza na kiermasz ozdób świątecznych.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej oraz do zakupienia świec Caritas. Można
również nabyć książki poświęcone objawieniom Matki Bożej w Guadelupe, jak też zabrać sobie
bezpłatny numer czasopisma „Chit” poświęcony rocznicy stanu wojennego i bł. Janowi Pawłowi II
oraz gazetkę poświęconą obronie życia.

