NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA – 29.12.2013. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę, ostatnią kończącego się 2013 roku, która jest Świętem Świętej Rodziny
z Nazaretu, zachęcamy, aby po Mszy św. przed Dzieciątkiem Jezus, Maryją i Józefem zawierzyć
nasze rodziny, szczególnie te borykające się z problemami i trudnościami. Uczyńmy to z wiarą
w Bożą moc i opiekę. O godz. 1730 nieszpory niedzielne z modlitwą za rodziny.
2. We wtorek – 31.12. - przypada ostatni dzień kalendarzowego roku. Z tej racji po Mszy św.
o godz. 1800 zostanie odprawione okolicznościowe nabożeństwo dziękczynno – błagalne, a po nim
Najświętszy Sakrament pozostanie wystawiony do prywatnej adoracji do godz. 2100. Zachęcamy,
by w modlitwie wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność za miniony rok i otrzymane dobro oraz
wynagrodzić za nasze grzechy.
3. W środę – pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Opiece Tej, której Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2014. Uroczystość ta kończy
oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to również dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak
w niedzielę. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy wszystkie dzieci, bowiem w ten pierwszy dzień
nowego roku otrzymają one specjalne błogosławieństwo kapłańskie. Jest to święto nakazane,
czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja.
4. W czwartek – 02.01. – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb, ddK. Z racji
I czwartku o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem I czwartkowym. Po Mszy św.
spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
5. W I piątek miesiąca – 03.01. - czcimy Najświętsze Imię Jezus. Tym imieniem pozdrawiamy się po
chrześcijańsku: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. W ten piątek stycznia nie będzie
odwiedzin chorych. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo
piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
6. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie KP Radia Maryja. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo
sobotnie do godz. 2000 według stałego porządku.
7. W przyszłą niedzielę – I miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 gromadzą się dzieci klasy II wraz
z rodzicami. O godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. W przyszłą niedzielę
w Komorowie o godz. 1400 odbędzie się spotkanie świąteczne pielgrzymów z grupy bł. Wincentego.
8. W czwartek, piątek i sobotę grupa dzieci, jako Kolędnicy Misyjni odwiedzą w tym roku
parafian z bloków przy ul. Wianek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ze specjalnym programem kolędowym.
Przyjmijmy ich chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które przeznaczone będą na cele misyjne.
Podczas Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych organizowanego w tym roku
w Radomyślu n/Sanem złożą w darach zebrane ofiary na misje. Zbiórka dzieci w czwartek o godz.
1530 w Świetlicy Parafialnej.
9. Przypominamy, iż w uroczystość Objawienia Pańskiego, odbędzie się kolejny Orszak Trzech Króli,
zachęcamy do udziału i prosimy o ubranie czegoś w kolorze niebieskim, bowiem z naszej parafii
powędrujemy na Plac B. Głowackiego w orszaku króla Baltazara.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i złożoną ofiarę 200 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 4 przy ul. Wianek.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest świąteczny numer czasopisma dla młodych
„Nasza Droga”.
12. W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbywać się będzie w następującym porządku:
Poniedziałek: dopołudnia od godz. 900 i popołudniu od godz. 1600 ul. Kochanowskiego,
bl. nr 12 oraz ul. Moniuszki bl. nr 3, 5, 13, 15
We wtorek i środę kolędy nie będzie
Czwartek: ul. Moniuszki, bl. nr 17 oraz ul. 1 Maja bl. nr 6 i 7
Piątek: ul. 1 Maja bl. nr 10, 12 oraz al. Niepodległości 4 i 6
Sobota – od godz. 900 - do południa: al. Niepodległości – szeregówki oraz ul. Waryńskiego
bl. nr 2 i 4.
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.

