I NIEDZIELA ADWENTU – 02.12.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który przeżywany
będzie pod hasłem „Być solą ziemi”. Rozpoczynający się Adwent ma podwójny charakter:
przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia oraz kieruje naszą uwagę na powtórne
przyjście Chrystusa na końcu świata. Z tych dwóch powodów Adwent jest czasem radosnego,
ale i pobożnego oczekiwania. Ideał ten najpiękniej zrealizowała w swym życiu Maryja. Niech
Ona zatem będzie nam Przewodniczką po drogach adwentowego czuwania. W tradycji
polskiej charakter Adwentu podkreślano też przez powstrzymywanie się od zabaw. Niech nie
zabraknie także podejmowanych dobrowolnych umartwień i adwentowej jałmużny. Dziś o godz.
1650 kolejny wykład, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Dziś także rozpoczyna się Ogólnopolska Akcja Adwentowa – „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom 2012”, przeżywana w tym roku pod hasłem: „Podziel serce – Pomnóż miłość”.
Zachęcamy do zakupienia wigilijnej świecy, by w ten sposób wesprzeć to dzieło miłosierdzia.
3. Od jutra w dni powszednie o godz. 630 sprawowana będzie Msza św. Roratnia, która dla
ludzi wierzących ma szczególne znaczenie w duchowym przeżyciu Adwentu. Przed Roratami
o godz. 610 śpiewane będą Godzinki do NMP. Serdecznie zapraszamy do udziału w Roratach
wszystkich, szczególnie kandydatów do bierzmowania oraz dzieci, które otrzymają specjalny
dzienniczek ucznia, bowiem w tym roku chcemy się wszyscy zastanawiać, co to znaczy być
uczniem Chrystusa i tworzyć Jezusową klasę. Do tego dzienniczka każdego dnia dzieci będą
otrzymywać stosowne naklejki. Od jutra będzie również losowana figurka Matki Bożej
z Dzieciątkiem, dlatego prosimy dzieci, by przygotowały sobie zaproszenia w formie laurki
z imieniem i nazwiskiem i przed Roratami wkładały je do wystawionego koszyka. Te dzieci, które
będą uczestniczyć w Roratach, w ostatni dzień Adwentu będą mogły wylosować tę figurkę na
własność. Prosimy także, by przychodzić na Roraty z lampionami.
4. Jutro w liturgii wsp. św. Franciszka Ksawerego, k. Jest to dzień modlitwy za misje. Jutro
przypada także Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W kościele na Serbinowie o godz. 1900
rozpocznie się kolejny Wieczór Uwielbienia.
5. We wtorek – 04.12. – wsp. św. Barbary, dz. m. – patronki górników i hutników. Uroczystość
odpustowa w parafii św. Barbary, suma o godz. 1100. Jest to dzień modlitw i pamięci
o bezrobotnych. Na Mszy św. o godz. 1800 nastąpi obrzęd błogosławieństwa opłatków. Po Mszy
św. odbędzie się spotkanie dla osób, które będą roznosić opłatki wigilijne. Bardzo prosimy
o zaangażowanie się w tę adwentową akcję. Roznoszenie opłatków wigilijnych rozpoczniemy od
czwartku i bardzo prosimy o życzliwe przyjęcie osób roznoszących opłatki. Osoby te będą
wyposażone w zaświadczenia i identyfikatory. Gdyby ktoś chciał złożyć przy tej okazji
dobrowolną ofiarę, to przeznaczone one będą na zakup zamówionych poduszek
ocieplających na ławki w świątyni.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji
i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy św. ok. godz. 1830 w naszej świątyni zagości Święty
Mikołaj. Zapraszamy na to spotkanie dzieci i młodzież ze wszystkich grup parafialnych
istniejących przy parafii oraz dzieci uczęszczające na świetlicę parafialną. Gdyby ktoś
z rodziców chciał skorzystać z posługi św. Mikołaja to również zapraszamy. Po Mszy św.
odbędzie się spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
7. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa i Oazy.
8. W I piątek miesiąca – 07.12. - wsp. św. Ambrożego, bpa. Od godz. 1400 odwiedziny chorych
w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. O godz.
1630 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ i KSM.
9. W sobotę – 08.12. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą w tym dniu
o godz.: 630 – Roraty, 900, 1630 i 1800. Na Mszy św. o godz. 1630 zgromadzą się wraz
z rodzicami dzieci klas II, przygotowujące się do I Komunii św., które w tym dniu otrzymają
uroczyście poświęcone medaliki. W godz. od 1200 do 1300 zapraszamy do świątyni na
„Godzinę Łaski dla całego świata”.

10. W przyszłą – drugą niedzielę Adwentu przypada Dzień Modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Ofiary przeznaczone na tacę przeznaczone będą szczególnie na
inwestycje parafialne.
11. KSNiP ogłasza konkurs na tradycyjne ozdoby choinkowe. Wykonane własnoręcznie przez
dzieci i młodzież ozdoby prosimy złożyć 17 grudnia do Świetlicy Parafialnej. Ogłoszenie
wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 30 grudnia po Mszy św. o godz. 1200.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza w dniu 15 grudnia na pielgrzymkę do Częstochowy,
połączoną z nocnym czuwaniem. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. Przypominamy zainteresowanym, iż w piątki i soboty Adwentu o godz. 1900 w Świetlicy
Parafialnej odbywać się będą katechezy przedmałżeńskie.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 do 24 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 120 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w piątek
o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 do 48.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Młodzież z KSM rozprowadza przy
wyjściu ze świątyni kartki świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na tę młodzieżową
organizację oraz młodzież ubogą.

