III NIEDZIELA ADWENTU – 11.12.2011 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza III niedziela Adwentu, zwana Gaudete – „ Radujcie się”, coraz usilniej wzywa nas do
przeżywania w chrześcijańskiej radości tych adwentowych dni, które przybliżają nas do przyjścia
Zbawiciela. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730. Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw
o chrześcijańskie życie rodzin.

2. Zapraszamy do udziału w Mszach św. roratnich, które celebrujemy codzienne o godz. 630.
3. Jutro Msza św. wieczorna i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek – 13.12. – wsp. św. Łucji. Msza św. wieczorna w intencjach KPRM, a po niej modlitwa
różańcowa. W tym dniu przypada 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Po Mszy św.
wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
5. W środę – 14.12. – wsp. św. Jana od Krzyża. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych adoracjach, których celem jest odpowiedź na
Miłość Serca Pana Jezusa, przeproszenie za grzechy i wynagrodzenie Bożemu Sercu za wszelkie
zniewagi jakich doznaje w naszej Ojczyźnie i naszym mieście.
6. W czwartek rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe z okazji X Rocznicy Intronizacji Figurki
Najśw. Dzieciątka Jezus z Pragi oraz jako przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
Zachęcamy do skorzystania tego czasu łaski. Rekolekcje poprowadzi w tym roku o. dr Bogusław
Jaworski – misjonarz ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH Z OKAZJI X ROCZNICY INTRONIZACJI
FIGURKI DZIECIĄTKA JEZUS
CZWARTEK – 15.12.2016.
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia
1800 – Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji / liturgia - SKC/
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców, seniorów oraz wspólnot parafialnych
PIĄTEK – 16.12. 2016.
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. Koronka do Najświętszego
Dzieciątka Jezus
1630 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej
1730 – Godzinki i rozpoczęcie Nowenny do Najświętszego Dzieciątka Jezus
1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich /liturgia – młodzież//
1900 – Spotkanie z młodzieżą - obowiązkowo kandydaci do sakramentu bierzmowania
z wszystkich klas gimnazjum.
SOBOTA – 17.12. 2016. - X Rocznica Intronizacji Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus
610 – Godzinki o NMP
630 – Msza św. Roratnia z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. Koronka do Najświętszego
Dzieciątka Jezus
30
8 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych /liturgia Wspólnota dla Intronizacji NSPJ/
930 – 1200 spowiedź św.
1530 – 1730 spowiedź św. Prosimy parafian o skorzystanie w tym dniu z sakramentu pokuty.
1730 – Godzinki i Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus
1800 – Msza św. w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku z nauką dla wszystkich
/liturgia – Straż Honorowa NSPJ/
Ofiary złożone na tacę w tym dniu przeznaczone będą na pokrycie kosztów rekolekcji.
NIEDZIELA – 18.12. 2016.
730 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
1030 – Uroczysta Msza św. i ponowienie Intronizacji Najśw. Dzieciątka Jezus
/liturgia – dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus/
00
12 – Msza św. z nauką rekolekcyjną - dla dzieci
1600 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
1730 – Godzinki i Nowenna do Dzieciątka Jezus
1800 – Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji

7. W przyszłą niedzielę w godzinach dopołudniowych OREW organizuje przy kościele kiermasz ozdób
świątecznych. Uzyskane środki zostaną przekazane na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych.
8. Zachęcamy do złożenia jałmużny adwentowej na rzecz potrzebujących naszego wsparcia.
9. Przypominamy dzieciom o konkursie na ozdobę choinkową w formie serca, wykonaną z dowolnego
materiału. Wykonane prace prosimy składać do dnia 21 grudnia w Świetlicy Parafialnej Caritas.
10. 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.
11. Dziękujemy tym parafianom, którzy posprzątali świątynię, ponieważ z wyznaczonego bloku nikt nie
zgłosił. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 4 przy Pl. 1000 – lecia.
12. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
czasopisma „Miłujcie się” oraz adresowane do młodzieży czasopismo „Droga”. Można również zabrać
ze stolika okolicznościowy numer czasopisma „ChiT”.

