IV NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dziś ostatni dzień Rekolekcji Adwentowych pochylając się nad sekretem
dziecięctwa duchowego i zawierzając na nowo naszą wspólnotę parafialną, oddaną 5 lat temu
Najświętszemu Dzieciątku Jezus, który szczególnie przemawia do nas w znaku cudownej
Figurki Praskiej. Dziękujemy o. Stanisławowi Malinowskiemu – Misjonarzowi Św. Rodziny
z Bąblina za prowadzenie tych adwentowych rekolekcji, za trud włożony w ich dobre przeżycie
i ukierunkowanie nas do jeszcze większej czci wobec Dzieciątka Jezus. Dziś o godz. 1730 Godzinki
do Dzieciątka Jezus i Nowenna przed Bożym Narodzeniem.
2. Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnich Mszach św. roratnich, które sprawujemy
o godz. 630 oraz w Nowennie do Dzieciątka Jezus, którą odprawiamy codziennie o godz. 1730.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM i róża bł. Hiacynty
i Franciszka. Po Mszy św. wieczorowej katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy będą chrzcili
dzieci w czasie świąt.
4. W czwartek od godz. 1400 będziemy odwiedzać chorych, tych do których uczęszczamy
w pierwsze piątki oraz wszystkich zgłoszonych do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłoszenie chorych na
listę w zakrystii do środy.
5. W piątek od godz. 900 będziemy przygotowywać świątynię do świąt. Prosimy chętne osoby
o pomoc w zamierzonych pracach dekoracyjnych.
6. Sobota to szczególny dzień roku - Wigilia Bożego Narodzenia. O godz. 630 ostatnia w tym roku
Msza św. Roratnia, a po niej zakończenie Nowenny do Dzieciątka Jezus. Również na tej Mszy św.
Roratniej odbędzie się losowanie figurki Matki Bożej. Prosimy te dzieci, które uczęszczały na
tegoroczne Roraty, aby przygotowały sobie laurki z imieniem i nazwiskiem i wrzuciły je przed
Roratami do wystawionego koszyka. W Wigilię, jak co roku, będzie można zabrać sobie po Roratach
oraz dopołudnia z przedsionka świątyni Betlejemskie Światło Pokoju. Prosimy o przyniesienie z sobą
własnych świec lub lampek.
7. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy św. sprawowanej
o północy, tzw. Pasterki. Wcześniej w naszych domach spożyjemy wieczerzę wigilijną. Niech ten
dzień wigilijny będzie okazją do wyrażenia wzajemnej miłości, do pojednania w naszych
rodzinach i sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma
św. o Narodzeniu Pana Jezusa, łamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Zachęcamy do
zachowania tradycyjnego postu. Pamiętajmy o ludziach samotnych i biednych. Dodatkowe
miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Pamięcią ogarnijmy tych, którzy od nas odeszli
do wieczności, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. Można jeszcze nabyć wigilijne
świece Caritas, które zapalimy na wigilijnym stole, a potem w czasie świąt zanieśmy na groby naszych
zmarłych z darem modlitwy. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
8. W niedzielę - Uroczystość Bożego Narodzenia. O godz. 1730 nieszpory Bożonarodzeniowe.
Zachęcamy, aby ten dzień przeżyć w duchu wielkiej wdzięczności Bogu za dar Nowonarodzonego
dla nas Jezusa.
9. Stowarzyszenie „Nasz Tarnobrzeg”, Urząd Miasta oraz tarnobrzeskie Parafie zapraszają wszystkich
tarnobrzeżan, a szczególnie osoby samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej na wspólną wigilię
w piątek 23 grudnia na plac Bartosza Głowackiego. Wigilia, na którą przybędzie również pasterz diecezji
ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, rozpocznie się o godz. 1530 wspólną modlitwą, życzeniami i połamaniem się
opłatkiem wszystkich przybyłych mieszkańców miasta. Podczas wigilii harcerze przekażą betlejemskie światło
pokoju. Wigilię na placu poprzedzi i jej przebiegowi będzie towarzyszył śpiew kolęd oraz występy zespołów od
godz. 1300.
10. Osoby, które korzystają z pomocy w punktach wydawania żywności i które wybiorą talon z MOPR- u będą
mogły od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1500 do 1700 odebrać wigilijną paczkę żywnościową.
Paczki będą wydawane w jednym miejscu, przy kościele oo. Dominikanów.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 1 - 20 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 90 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 1800. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 40.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Małego Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta
z filmem dla dzieci „Opowieści z Narni”.

