II NIEDZIELA ADWENTU – 09.12.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w II tydzień Adwentu, czasu, który ma nas przygotować
do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Pośród codziennego zabiegania
i zewnętrznego przygotowania do świąt, pamiętajmy, by przygotować się wewnętrznie
i otworzyć na przychodzącego Chrystusa. Czuwajmy zatem i niech wzorem dla nas będzie
Matka Najświętsza. Zapraszamy do udziału w Roratach, które odprawiane są w dni
powszednie Adwentu o godz. 630. Zapraszamy całe rodziny, a szczególnie zachęcamy
dzieci. Przynośmy ze sobą lampiony i gromadźmy się przy Jezusie i Maryi.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy za Kościoły Wschodu. Zachęcamy również do
wsparcia materialnego tychże ubogich Kościołów. Przy wyjściu ze świątyni można złożyć
do puszki ofiarę na ten cel. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
2. Jutro o godz. 1800 Msza św. i różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z I klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. Na Mszę św. i spotkanie prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum.
5. W czwartek – 13.12. – wsp. św. Łucji, dz. m. Z racji 13 dnia miesiąca po Mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. W tym dniu przypada
rocznica wprowadzenia stanu wojennego, dlatego naszą modlitwą ogarnijmy ofiary tamtych
dni i prośmy w intencji Ojczyzny. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów
do bierzmowania z III klasy gimnazjum.
6. W piątek – 14.12. – wsp. św. Jana od Krzyża, k. dK. O godz. 1500 rozpocznie się
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zakończone Mszą św. o godz. 1800. O godz. 1630
spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. spotkanie KSM. O godz. 1900 w świetlicy
odbędzie się kolejne spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego.
7. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Nowenna przed uroczystością Bożego Narodzenia.
OREW zaprasza w przyszłą niedzielę na kiermasz ozdób świątecznych.
8. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę, jak też za każdą bezinteresowną pracę
wykonaną dla dobra wspólnoty parafialnej.
9. W tym tygodniu zakończymy roznoszenie opłatków wigilijnych. Dziękujemy gorąco za
każdą ofiarę złożoną przy tej okazji. Gdyby ktoś był nieobecny w czasie roznoszenia
opłatków, to można je sobie zabrać ze świątyni.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 25 – 48 za
pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich
intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy
ul. Kochanowskiego, m. od 1 – 24.
11. Przypominamy dzieciom o konkursie na tradycyjne ozdoby choinkowe. Wykonane
prace prosimy składać dnia 17 grudnia do Świetlicy Parafialnej Caritas.
12. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy połączoną
z nocnym czuwaniem w dniu 15 grudnia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. 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.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej oraz do zakupienia świec wigilijnych
Caritas. Młodzież z KSM zachęca do nabycia kartek świątecznych.

