III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca stycznia. O godz. 1730 nieszpory niedzielne oraz rozpoczęcie
nowenny do św. Marii de Mattias. O godz. 1900 rozpocznie się koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu znanego zespołu szantowego „Flesh Creep”. Koncert pięknych kolęd i pastorałek
będzie miał szczególną oprawę muzyczną i świetlną, dlatego gorąco wszystkich zapraszamy do
udziału w tym koncercie.
2. Jutro – 27. 01. – wsp. bł. Jerzego Matulewicza, b. W parafiach naszej diecezji rozpocznie się
comiesięczny dzień modlitwy w ramach przygotowania duchowego do kanonizacji bł. Papieży Jana
XXIII i Jana Pawła II. Program tej modlitwy będzie wyglądał następująco:
- O godz. 1800 – Msza św. z tematycznym rozważaniem, po Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja prowadzona przez kapłana. Od godz. 2000 do 2100 o prowadzenie
adoracji, prosimy w tym miesiącu Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. O godz. 21 00 Apel
Jasnogórski i zakończenie nabożeństwa. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
3. We wtorek – 28.01. – wsp. św. Tomasza z Akwinu, k., dK.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
5. W piątek – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k.
6. W I sobotę lutego o godz. 1715 spotkanie KPRM i nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
7. W przyszłą niedzielę – 02.02. – przypada święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej.
Jest to XIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na
wspólnotę Sióstr Klarysek w Sandomierzu. Na każdej Mszy św. poświęcenie świec gromnicznych.
Zachęcamy, by rodzice w tym dniu dokonali aktu ofiarowania swoich dzieci Panu Bogu. Tekst tego
aktu znajduje się w książeczkach, które rodziny otrzymały w poprzednich latach w czasie kolędy. Na
Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie i rozdanie modlitewników dla dzieci klas II
przygotowujących się do I Komunii św. Prosimy dzieci i rodziców o obecność. Z racji I niedzieli
miesiąca o godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych.
8. Przypominamy narzeczonym o możliwości wyjazdu do Włoch na spotkanie z Ojcem św.
Franciszkiem, w dniach od 10 do 15 lutego br. Szczegóły na temat wyjazdu w zakrystii.
9. Wspólnota Charyzmatyczna św. Jana Chrzciciela zaprasza w najbliższą niedzielę na Kurs Filipa
do parafii MBNP na Serbinowie. Rozpoczęcie o godz. 1000, zakończenie Mszą św. o godz. 1700.
W ramach spotkania przewidziany jest posiłek. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. W dniu 3 lutego w godz. od 1000 do 1600 na terenie Przychodni zwanej „Polikliniką” przy ul.
1 Maja odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą „Dzień Dawcy Szpiku dla
Olusia i innych.” Zachęcamy osoby zdrowe w wieku od 18 – 55 lat o udział w tej szlachetnej akcji
dedykowanej choremu 15- miesięcznemu Olusiowi i zarejestrowanie się w bazie potencjalnych
dawców. Szczegóły również na tablicy ogłoszeń oraz wyłożonych ulotkach.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1-30 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 200 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 -60.
12. W czwartek zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Spośród niepokojących zjawisk w naszej
wspólnocie wyróżnia się jej nieustanny niż osobowy. Przeważający procent parafian w podeszłym wieku
oraz bardzo mało młodych rodzin, od których przecież zależy przyszłość naszej społeczności, kilka
procent związków nieformalnych, które ze swej natury dystansują się do życia wiarą i jej praktykowania,
puste latami mieszkania oraz często niezrozumiałe „my nie przyjmujemy kapłana”, to częsty obraz
w naszych blokach. Nie możemy jednak nigdy jako uczniowie Chrystusa pogodzić się z takim stanem
rzeczy i dlatego oprócz naszego osobistego i nieustannego nawracania się, dawajmy świadectwo naszej
wiary i módlmy się za tych wszystkich oddalonych od Kościoła, nie rozumiejących jego istoty, czy też
życiowo pogubionych. Wszystkim tym Parafianom, którzy życzliwie i z wiarą przyjmowali nas po
kolędzie dziękujemy za sugestie, uwagi, wspólne rozmowy i troskę o sprawy duchowe i materialne.
Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za ofiary złożone z racji kolędy na parafialne inwestycje. Pragniemy
nadmienić, iż na wiosnę kontynuowane będą prace związane z otoczeniem świątyni. Dziękuję również
księżom wikariuszom za trud kolędowania.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga”.

