III NIEDZIELA ADWENTU – 13.12.2015 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza III niedziela Adwentu, zwana Gaudete – „ Radujcie się”, coraz usilniej wzywa nas do przeżywania
w chrześcijańskiej pobożności i radości tych adwentowych dni, które przybliżają nas do Bożego Narodzenia. Dziś
w Sandomierzu uroczyste otwarcie Roku Miłosierdzia w naszej diecezji. Z racji 13 dnia miesiąca dziś o godz. 1715
nabożeństwo różańcowe w intencji Ojczyzny i Msza św. wieczorna w intencjach KPRM.
2. Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św. Roratnich, które sprawowane są w tygodniu o godz. 6 30. W tym
tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
3. Jutro – wsp. Św. Jana od Krzyża, k. dK. Wieczorna Msza św. i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Po Mszy św. i nabożeństwie zbiórka LSO. Od godz. 1400 w Caritasie odbiór art. spożywczych.
4. We wtorek na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
5. W środę – 16.12. – rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. Rano przed Roratami
śpiewamy godzinki do Matki Bożej, a po południu o godz. 1730 śpiewać będziemy Godzinki do Dzieciątka Jezus.
W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z godzinkami i Nowenną do Dzieciątka Jezus. Zapraszamy do
udziału w w/w nabożeństwach. Na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z II klasy gimnazjum. Po Mszy wieczornej spotkanie POAK.
6. W czwartek – 17.12. – przypada IX rocznica Intronizacji Figurki Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 Godzinki,
o godz. 1800 Msza św. dziękczynna za dar obecności kopii Praskiego Dzieciątka Jezus w naszej świątyni,
z prośbami do Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. nabożeństwo i błogosławieństwo figurką. Zachęcamy w tym dniu
do przyniesienia na Mszę ranną i wieczorną własne figurki Dzieciątka Jezus, bowiem w tym dniu nastąpi obrzęd
poświęcenia figurek Dzieciątka Jezus oraz szopek na Święta. W czwartek na Mszę św. wieczorną i spotkanie po
niej prosimy kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum.
7. W piątek – 18.12. – przeżywać będziemy Adwentowy Dzień Modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym,
prosząc o dobrą spowiedź i godne przeżycie Świąt. Po Mszy porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu
i całodzienna adoracja do Mszy wieczornej.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy adoracyjnej, a o jej prowadzenie prosimy:
715 – 800 róża Chrystusa Króla i Straż Honorowa NSPJ
800 – 900 róża MB Królowej Polski
900 – 1000 róża Zwiastowania NMP
1000 – 1100 róża MB Gromnicznej
1100 – 1200 róża św. O. Pio
1200 – 1300 róża św. Maksymiliana
1300 – 1400 róża MB Fatimskiej
1400 – 1500 róża MB Ostrobramskiej
1500 – 1600 róża bł. Hiacynty i Franciszka
1600 – 1645 róża MB Częstochowskiej oraz róża św. Józefa
1645 – 1730 róża św. S. Faustyny i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus i zakończenie Mszą św. i Nowenną.
8. Sobota to dzień parafialnej spowiedzi przedświątecznej. Spowiedź będzie trwała od godz. 930 do 1200,
a popołudniu od 1530 do 1730. Bardzo prosimy, aby w tym dniu skorzystać z sakramentu pokuty i w ten sposób
należycie przygotować swoje serce na Boże Narodzenie. W sobotę przypada dzień imienin ks. Dariusza, na Mszy św.
wieczornej modlić się będziemy w intencji solenizanta.
9. W przyszłą niedzielę w godzinach dopołudniowych OREW organizuje przy kościele kiermasz ozdób świątecznych.
Uzyskane środki zostaną przekazane na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych.
10. Zachęcamy do złożenia jałmużny adwentowej na rzecz potrzebujących naszego wsparcia.
11. Przypominamy dzieciom o konkursie na ozdobę choinkową w formie dzwonka lub choinki. Wykonane prace prosimy
składać do dnia 18 grudnia w Świetlicy Parafialnej Caritas. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
w przyszłą niedzielę - 20 grudnia po Mszy św. o godz. 1200.
12. Składamy serdeczne podziękowanie za dzisiejsze ofiary składane na tacę oraz za ofiary złożone z racji
rozprowadzenia tegorocznych opłatków wigilijnych. Dziękujemy tym osobom, które bezinteresownie podjęły się
trudu roznoszenia opłatków. Gdyby ktoś był nieobecny w mieszkaniu i nie otrzymał opłatków, to można je sobie
zabrać ze świątyni.
13. Dziękujemy parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 46 - 60 za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 170 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian
z bloku nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-30.
14. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się” oraz
adresowane do młodzieży czasopismo „Droga”.

