UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 01.01.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, kończy się oktawa Bożego
Narodzenia. Pod opieką naszej Matki wchodzimy w nowy Rok Pański 2012. Dziękujemy
Maryi za to, że swą macierzyńska opieką otacza cały Lud Boży. Modlimy się dzisiaj o pokój
na świecie. O godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Jutro – 02.01. – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb. i ddK. Jutro na krótkie
spotkanie o godz. 1530 prosimy te dzieci, które będą brały udział w akcji „Kolędnicy Misyjni”. We
wtorek, środę i czwartek grupa tychże dzieci, jako Kolędnicy Misyjni odwiedzi w tym roku
parafian z bloków przy ul. Armii Krajowej, Narutowicza i Kosmonautów ze specjalnym
programem kolędowym. Przyjmijmy ich chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które
przeznaczone będą na cele misyjne. W uroczystość Trzech Króli w parafii św. Barbary dzieci te
wezmą udział w Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych organizowanym pod
patronatem Ks. Biskupa i tam złożą zebrane ofiary na misje.
3. We wtorek – 03.01. – czcimy Najświętsze Imię Jezus. Tym imieniem pozdrawiamy się po
chrześcijańsku: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi
Wspólnota dla Intronizacji. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem pierwszo
czwartkowym. Po Mszy św. spotkanie SKC.
6. W piątek – 06.01. - przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Świętem Trzech
Króli. Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Tą
właśnie kredą zgodnie z tradycją kreślimy na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery imion
Trzech Mędrców i bieżący rok na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Tradycyjnie jest
to dzień modlitw za misje, taca z tego dnia również przeznaczona jest na misje. Na Mszy św.
o godz. 1030 oraz 15 minut przed nią i po niej z koncertem kolęd wystąpi Miejska Orkiestra Dęta.
Jest to I piątek miesiąca, na każdej Mszy św. możliwość spowiedzi. O godz. 1715 nabożeństwo
I piątkowe i krótkie spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Nie będzie odwiedzin chorych
w mieszkaniach, dopiero w miesiącu lutym.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie KPRM. Po Mszy św. wieczorowej nabożeństwo
I sobotnie do godz. 2000.
8. Przyszła niedziela - II miesiąca, to Święto Chrztu Pana Jezusa. W tym dniu zakończy się okres
Bożego Narodzenia. Po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie dzieci klas II wraz z rodzicami.
W przyszłą niedzielę o godz. 1700 zostaną wystawione Jasełka przygotowane przez dzieci pod
kierunkiem p. Katechetki, a bezpośrednio po nich odbędzie się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich wspólnot i grup duszpasterskich istniejących w naszej parafii. Serdecznie
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na jasełka i to wspólnotowe spotkanie. O godz. 1400
w Komorowie odbędzie się spotkanie opłatkowe pielgrzymów z grupy bł. Wincentego.
9. Ruch Światło – Życie zaprasza na koncert kolęd do kościoła św. Barbary, w piątek - 6.01.
o godz. 1730.
10. „Bóg zapłać” paniom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały świątynię oraz parafianom z bl. nr 1 przy ul.
Waryńskiego za złożoną ofiarę 290 zł. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 20.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest noworoczny numer „Niedzieli”.
12. W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbywać się będzie w następującym porządku:
Poniedziałek - od godz. 1600 – ul. 1 Moniuszki bl. nr 3, 5, 13, 15
Wtorek – ul. Moniuszki bl. nr 17 i ul. 1 Maja, bl. nr6, 7 i 10
Środa – ul. 1 Maja bl. nr 12 i al. Niepodległości szeregówki oraz bl. nr 4 i 6
Czwartek – ul. Waryńskiego, bl. nr 1, 2, 3 i 4
W piątek wizyty nie będzie z racji święta
Sobota – od godz. 900 / tylko do południa / – ul. Waryńskiego bl. nr 5, 6, 8 i 10.
13. Ze względu na kolędę kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej w poniedziałki, środy
i piątki oraz w sobotę od godz. 800 do godz. 830.

