UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. „Oto zwiastuję Wam radość wielką, dziś w mieście Dawida narodził się Wam
Zbawiciel…”. Celebrując po raz kolejny w naszym życiu pamiątkę narodzin naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, pragniemy złożyć Wam Drogim Parafianom oraz
przybyłym Gościom świąteczne życzenia. Niech Boży Syn, który stał się Człowiekiem,
zawsze Was podtrzymuje w pielgrzymowaniu do domu Ojca, obdarzając na ziemi
dobrym zdrowiem i obfitością swoich łask. Błogosławionych i pełnych pokoju Świąt!
2. Rozpoczęliśmy okres Narodzenia Pańskiego, który poprzez Oktawę będzie trwał do
Niedzieli Chrztu Pańskiego - 12 stycznia. Zachęcamy wszystkich do gromadzenia się przy
betlejemskim żłóbku i adorowania narodzonego Bożego Syna. Dziś nieszpory
bożonarodzeniowe o godz. 1730.
3. Jutro drugi dzień Bożego Narodzenia – Święto św. Szczepana, dk. i pierwszego
męczennika. Porządek Mszy św. niedzielny, nie będzie wieczornego nabożeństwa ani
Apelu. Taca jutrzejsza przeznaczona jest na WSD w Sandomierzu.
4. W piątek – 27.12. – Święto św. Jana, Ap. i Ew. Na porannej i wieczornej Mszy św.
poświęcenie wina i podanie do spożycia uczestnikom Mszy św. Można także poświęcić
własne przyniesione wino.
5. W sobotę – 28.12. – Święto św. Młodzianków, mm. Tego dnia modlimy się szczególnie
w intencji dzieci nienarodzonych.
6. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny. Na wszystkich Mszach św. odbywać
się będzie obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Prosimy, aby w tym dniu
małżonkowie wraz z dziećmi, jeśli to możliwe, wspólnie uczestniczyli we Mszy św.
i odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie.
7. Informujemy, że spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich
odbędzie się w niedzielę 12 stycznia.
8. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy pracowali przy
świątecznym wystroju świątyni. Dziękujemy za ofiarowane ozdoby choinkowe.
Dziękujemy naszej służbie kościelnej – p. Zosi i p. Andrzejowi, wszystkim paniom
dekoratorkom, zaangażowanym panom, parafialnym elektrykom, młodzieży,
nauczycielom z KSNiP oraz dzieciom które wykonały ozdoby na choinkę stojącą przy
szopce i wszystkim za ofiarowany czas i pracę. Dziękujemy darczyńcom za ofiarowaną
choinkę do świątyni. Dziękuję również Księżom wikariuszom za szczególnie
intensywną w tym czasie posługę duszpasterską. Niech Jezus obdarzy wszystkich
dobroczyńców Swym obfitym błogosławieństwem.
9. W najbliższą sobotę rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy
odwiedzić Was Drodzy Parafianie, aby zanieść do Waszych domów i rodzin Boże
błogosławieństwo. Będzie to także okazja do rozmowy o radościach i smutkach
odwiedzanych rodzin oraz o sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej
okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii. Przygotujmy odpowiednio
nasze mieszkania, a więc: nakryty stół, woda święcona, kropidło, krzyż, świece, Pismo
Święte, dzieci i młodzież ucząca się zeszyty z katechezy. A nade wszystko postarajmy się,
aby być w czasie kolędy w mieszkaniu z całą rodziną. Tradycyjnie dzień przed kolędą
ministranci będą odwiedzać wyznaczone mieszkania, zapisując wszystkich chętnych na
przyjęcie kapłana. Gdyby ktoś w wyznaczonym terminie nie mógł przyjąć wizyty, to na
końcu kolędy będziemy odwiedzać nieobecnych. W sobotę od godz. 900 do południa
odwiedzimy parafian z bl. nr 38 i domków przy ul. Mickiewicza oraz z bl. nr 2, 4
i 6 przy ul. Kochanowskiego.

