NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 28.12.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia kończącego się 2014 roku, jest Świętem Świętej Rodziny
z Nazaretu. Niech piękna postawa nazaretańskiej Rodziny motywuje nas nieustannie do troski
o świętość naszych rodzin, gdyż są one Kościołem domowym. 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. 17 00 zapraszamy na
koncert kolęd: „Śpiewajcie i grajcie Mu…” w wykonaniu studentów łódzkich wyższych szkół
artystycznych przy akompaniamencie p. prof. Aleksandry Nawe.
2. Trwa Oktawa Bożego Narodzenia, zapraszamy na codzienne Msze św. i adorację Jezusa w Szopce.
3. W środę – 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 otrzymany czas i dobro oraz przeprosić za
nasze grzechy i odejścia od miłości.
4. W czwartek – pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Opiece Tej, której Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2015. Uroczystość ta kończy
oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to również dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak
w niedzielę. Jest to święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. Na
Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy wszystkie dzieci, bowiem w ten pierwszy dzień nowego roku
otrzymają one specjalne błogosławieństwo kapłańskie. O godz. 1700 z racji, iż jest to I czwartek
miesiąca Godzina Święta połączona z nabożeństwem I czwartkowym. Po Mszy św. zmiana
tajemnic dla Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
5. W I piątek miesiąca stycznia nie będzie odwiedzin chorych. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej
NSPJ.
5. W sobotę przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus. Jest to również
I sobota miesiąca. O godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie do
godz. 2000 według stałego porządku.
6. W przyszłą niedzielę – I miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 gromadzą się dzieci klasy II wraz
z rodzicami. Na Mszy św. o godz. 1030 oraz 15 minut przed nią i po niej z koncertem kolęd wystąpi
Miejska Orkiestra Dęta. O godz. 1655 comiesięczny wykład maryjny, po nim modlitwa różańcowa
i zmiana tajemnic różańcowych. W przyszłą niedzielę odbędzie się promocja „Ewangelii na co dzień”
przez przedstawiciela Zgromadzenia Paulistów. W parafii Komorów o godz. 1400 odbędzie się
spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów z gr. Bł. Wincentego.
7. W piątek i sobotę grupa dzieci, jako Kolędnicy Misyjni odwiedzi w tym roku parafian
z bloków przy ul. Wianek nr 8,9,10,11 ze specjalnym programem kolędowym. Przyjmijmy ich
chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które przeznaczone będą w tym roku dla biednych dzieci
z Indii.
8. Informujemy, że spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich odbędzie się
w uroczystość Trzech Króli - 6 stycznia. Również w tym dniu odbędzie się Orszak Trzech Króli.
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 6 i 7 - kl. I i II przy ul. 1 Maja, za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 200 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 18 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 7 przy ul. 1 Maja – pozostałe 3 klatki.
10. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim parafianom, którzy pracowali przy
świątecznym wystroju świątyni. Dziękujemy służbie kościelnej, wszystkim paniom i panom,
którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali przy dekoracji świątyni i otoczenia, parafialnym
elektrykom, młodzieży z parafii, nauczycielom z KSNiP oraz dzieciom które wykonały ozdoby na
choinkę stojącą przy szopce i wszystkim za ofiarowany czas i pracę. Dziękujemy dobroczyńcom
za ofiarowane piękne dwie choinki do świątyni. Dziękuję również Księżom wikariuszom za
szczególnie intensywną w tym czasie posługę duszpasterską. Niech Jezus obdarzy wszystkich
dobroczyńców Swym obfitym błogosławieństwem.

11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest świąteczny numery czasopisma dla
młodych „Droga”, który można sobie zabrać.
12. Jutro 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. Niech te kolędowe spotkania będą podniosłe
i serdeczne. 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.
Kolęda odbywać się będzie w tym tygodniu od godz. 900 oraz po południu od godz. 1600,
a w sobotę tylko do południa od godz. 900. Ze względu na kolędę kancelaria czynna będzie
bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej w poniedziałki, środy i piątki oraz w sobotę od 800 do 830.
PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W TYM TYGODNIU:
Poniedziałek– ul. Skalna Góra, bl. nr 1,2,3,5
Wtorek – ul. Skalna Góra, bl. nr 7, 9,11,13
Piątek – ul. Skalna Góra, bl. nr 4,6,8,10
Sobota / do południa/ – ul. Skalna Góra, bl. nr 12, 14.

