NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I
JÓZEFA – 27.12.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia kończącego się roku, jest Świętem Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech piękna
postawa nazaretańskiej Rodziny motywuje nas nieustannie do troski o świętość naszych rodzin. Zachęcamy, aby
po Mszy św. przed Dzieciątkiem Jezus, Maryją i Józefem zawierzyć nasze rodziny i rodziny naszej parafii. O godz.
1730 nieszpory niedzielne z modlitwą za rodziny.
2. Trwa Oktawa Bożego Narodzenia. Zapraszamy do uczestnictwa w codziennych Eucharystiach i do adoracji
Jezusa w Szopce.
3. Jutro – święto Świętych Młodzianków, Męczenników. Dzień pamięci o dzieciach nienarodzonych.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek – 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 Boga.
6. W piątek – pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Opiece Tej,
której Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2016. 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. 1730 z racji, iż jest to I piątek miesiąca nabożeństwo pierwszo piątkowe i możliwość
spowiedzi. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ odbędzie się w drugi piątek miesiąca stycznia. W tym dniu nie
będzie odwiedzin chorych, dopiero w I piątek miesiąca lutego.
7. W sobotę – 02.01. – wsp. Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb. ddK. Jest to I sobota
miesiąca, dlatego po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszo sobotnie.
8. Przyszła I niedziela miesiąca to kolejna niedziela chrzcielna. W przyszłą niedzielę o godz. 1655 comiesięczny
wykład, po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
9. Informujemy, że spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich odbędzie się w niedzielę
10 stycznia 2016 roku.
10. Pragniemy także uprzedzić o wyjątkowych wydarzeniach jakie będą miały miejsce w naszej parafii, mianowicie
w uroczystość Trzech Króli na Mszach św. o 900 i 1030 koncertował będzie zespół „Karczmarze”, natomiast
w sobotę 16 stycznia o godz. 1900 odbędzie się koncert znanego nam duetu - Andrzeja Koryckiego i Dominiki
Żukowskiej. Tradycyjnie w uroczystość Trzech Króli organizowany jest także w naszym mieście Orszak Trzech
Króli, do udziału w nim już dzisiaj zapraszamy wszystkich parafian.
11. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim parafianom, którzy pracowali przy świątecznym wystroju
świątyni. Dziękujemy naszej służbie kościelnej, wszystkim paniom i panom, którzy z wielkim
zaangażowaniem pracowali przy dekoracji świątyni i otoczenia, parafialnym elektrykom, młodzieży,
nauczycielom oraz dzieciom które wykonały ozdoby na choinkę stojącą przy szopce i wszystkim za
ofiarowany czas i pracę. Dziękujemy także dobroczyńcom za ofiarowane piękne 4 choinki do świątyni.
Dziękuję również Księżom wikariuszom za intensywną w tym czasie posługę duszpasterską. Niech Jezus
obdarzy wszystkich dobroczyńców swym obfitym błogosławieństwem.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 30 do 60 za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę
190 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z bl. nr 1 przy ul. Wianek.
13. W sobotę – 2 stycznia 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.
W sobotę kolęda rozpocznie się od godz. 900 i będzie trwała w godzinach dopołudniowych. A odwiedzimy
w tym dniu parafian z bl. 38 przy ul. Mickiewicza oraz z domków przy tej ulicy, jak też parafian mieszkających
przy Szkole nr 3 oraz z bl. nr 2, 4 i 6 przy ul. Kochanowskiego.

