II NIEDZIELA ADWENTU – 06.12.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele polskim Jubileuszową drogę chrzcielną. Poprzez te
comiesięczne niedziele chcemy wyakcentować Jubileusz 1050 – lecia Chrztu Polski i pragniemy
przeżywać ten czas w duchu wdzięczności za łaskę wiary i dar chrztu świętego przez nas otrzymany.
Znakiem towarzyszącym Rocznicy Chrztu Polski jest paląca się przy ołtarzu świeca jubileuszowa.
Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w II tydzień Adwentu. Niech wzorem adwentowego czuwania będzie dla
nas będzie Matka Najświętsza. Zapraszamy do udziału w Roratach, które odprawiane są w dni
powszednie Adwentu o godz. 630. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież. Przynośmy
ze sobą lampiony i gromadźmy się przy Jezusie i Maryi.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i pomocy Kościołom Wschodu. Do wystawionych puszek można
złożyć dziś dobrowolną ofiarę na wsparcie chrześcijan ze Wschodu. Dziś o godz. 1655 comiesięczny
wykład, po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy
Parafialnej można skorzystać dziś z bezpłatnych porad prawnych.
2. Jutro – 07.12. – wsp. św. Ambrożego. Po Mszy wieczornej obowiązkowa zbiórka dla wszystkich
ministrantów i lektorów.
3. We wtorek – 08.12. – przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą
sprawowane w tym dniu o godz.: 630 – Roraty, 900, 1630 i 1800. W godz. od 1200 do 1300 zapraszamy do
świątyni na „Godzinę Łaski dla całego świata”. O godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała
Archanioła. Zapraszamy wszystkich czcicieli.
We wtorek Papież Franciszek zainauguruje w całym Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
przeżywany pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Ten Jubileusz potrwa do uroczystości Chrystusa Króla
2016 roku. Jest to szczególna okazja, by korzystać z daru Bożego Miłosierdzia i jednocześnie okazywać
miłosierdzie naszym bliźnim.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W II piątek miesiąca o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
zakończone Mszą św. o godz. 1800. Zachęcamy szczególnie w tym adwentowym czasie do modlitwy
o Boże miłosierdzie. W tym dniu naszą modlitwą otoczymy w 66 rocznicę święceń kapłańskich ks. bpa
seniora Wacława Świerzawskiego.
6. W sobotę – 12.12. – przypada wsp. NMP z Guadelupe.
7. W przyszłą niedzielę w kościele Świętego Ducha w Sandomierzu nastąpi uroczyste otwarcie Roku
Miłosierdzia w naszej diecezji. W naszym mieście kościołem gdzie możemy zyskiwać odpusty jest
kościół Miłosierdzia Bożego na Dzikowie. W przyszłą niedzielę z racji 13 dnia miesiąca o godz. 1715
modlitwa różańcowa i Msza św. o godz. 1800 w intencjach KPRM. Jest to dzień modlitwy za Ojczyznę.
Ofiary składane na tacę w tym dniu przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne.
8. Od jutra rozpoczniemy roznoszenie przez upoważnione do tego osoby pobłogosławionych
opłatków wigilijnych do mieszkańców naszej parafii. Prosimy o ich przyjęcie na znak łączności z całą
wspólnotą parafialną. Ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na zakup systemu
multimedialnego do naszej świątyni. O zamontowanie ekranów do wyświetlania tekstów w czasie liturgii
w całej świątyni prosili parafianie. Koszt takiego systemu wyniesie ok. 20 tyś. zł. „Bóg zapłać” za każdy
gest serca i złożoną na ten cel ofiarę.
9. KSNiP ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży na ozdobę choinkową w formie dzwonka lub choinki.
Wykonane prace prosimy składać do 18 grudnia do godz. 1630 w Świetlicy Parafialnej. Wszystkie prace
zostaną nagrodzone i umieszczone na choince przy szopce. Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę 20
grudnia po Mszy św. o godz. 1200.
10. PZC informuje, że w następny poniedziałek 14 grudnia o godzinie 1400 przywiezione będą artykuły
spożywcze za listopad i grudzień. Prosimy o pomoc w rozładunku i terminowy odbiór. W tym dniu
o godzinie 1530 dla osób korzystających z pomocy odbędzie się szkolenie w Świetlicy parafialnej.
Szczegóły na plakacie.
11. Zachęcamy do złożenia jałmużny adwentowej, która przeznaczona będzie na przygotowanie paczek
świątecznych dla parafian znajdujących się w trudnej sytuacji.
12. Dziękujemy parafianom z bloku nr 15 przy Skalna Góra, m. od 31 - 45 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 220 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy
vo taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 46 – 60.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej oraz do zakupienia świec wigilijnych Caritas.
Można również nabyć opłatki, gdyby ktoś potrzebował wcześniej.

