IV NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dziś ostatni dzień Rekolekcji Adwentowych pochylając się nad tajemnicą Świętej Rodziny
i zawierzając na nowo naszą wspólnotę parafialną, oddaną 10 lat temu Najświętszemu Dzieciątku Jezus,
który szczególnie przemawia do nas w znaku cudownej Figurki Praskiego Jezulatka. Dziękujemy
o. dr Bogusławowi Jaworowskiemu – Misjonarzowi Św. Rodziny za prowadzenie tych adwentowych
rekolekcji, za trud włożony w ich dobre przeżycie i ukierunkowanie nas do jeszcze większej czci Matki
Bożej, św. Józefa oraz uwielbienia Bożego Syna, który dla naszego zbawienia stał się małym Dzieciątkiem.
Wdzięczni jesteśmy Ojcu Bogusławowi za przygotowanie nas do przeżycia tych wielkich tajemnic wiary,
które za kilka dni na nowo będziemy przeżywać. Niech Święta Rodzina otacza o. Bogusława swą przemożną
opieką w całym jego pełnym oddania kapłańskim życiu.
Przeżywając dzisiaj Jubileusz 10 – lecia obecności Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus, chcemy
wyrazić wdzięczność wszystkim czcicielom Dzieciątka Jezus za ofiarowane wota, dobroczyńcom za
ufundowanie nowych gablot na wota oraz nowych szatek na figurkę Dzieciątka Jezus, jak też za każdą
ofiarę i wszystkie dary składane z miłości i czci do Dzieciątka Jezus. Z okazji jubileuszu wydaliśmy nasz
parafialny modlitewnik do Dzieciątka Jezus, który można sobie nabyć oraz okolicznościowe obrazki, które
są wyłożone na stoliku za ławkami.
Dziś o godz. 1730 Godzinki i Nowenna do Dzieciątka Jezus, w której prosimy o owocne świętowanie uroczystości
Bożego Narodzenia dla całej wspólnoty parafialnej.
2. Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnich Mszach św. roratnich, które sprawujemy o godz. 630 oraz
do udziału w Nowennie do Dzieciątka Jezus, którą odprawiamy codziennie o godz. 1730.
3. Jutro przypada dzień imienin ks. Dariusza, dlatego na Mszy św. wieczornej będziemy modlili się w intencji
Solenizanta.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Kancelaria w tym dniu czynna od godz. 1700. Po Mszy św.
wieczornej katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy będą chrzcili dzieci w czasie świąt.
5. W czwartek i piątek będziemy przygotowywać świątynię do świąt. Prosimy chętne osoby o pomoc
w zamierzonych pracach dekoracyjno - porządkowych, które rozpoczynamy od godz. 900.
6. W piątek od godz. 1400 będziemy odwiedzać chorych, tych do których uczęszczamy w pierwsze piątki oraz
wszystkich zgłoszonych do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłoszenie chorych na listę w zakrystii do środy.
7. Sobota to szczególny dzień roku - Wigilia Bożego Narodzenia, wsp. św. Adama i Ewy. O godz.630 ostatnia
w tym roku Msza św. Roratnia, a po niej zakończenie Nowenny do Dzieciątka Jezus. Również na tej Mszy św.
Roratniej odbędzie się losowanie figurki Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Prosimy te gorliwe dzieci, które
uczęszczały na tegoroczne Roraty, aby przygotowały sobie laurki z imieniem i nazwiskiem i wrzuciły je przed
Roratami do wystawionego koszyka. W Wigilię, jak co roku, będzie można zabrać sobie po Roratach oraz
dopołudnia z przedsionka świątyni Betlejemskie Światło Pokoju. Prosimy o przyniesienie z sobą własnych świec lub
lampek.
8. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy św. sprawowanej o północy, tzw.
Pasterki. Wcześniej w naszych domach spożyjemy wieczerzę wigilijną. Niech ten dzień wigilijny będzie
okazją do wyrażenia wzajemnej miłości, do pojednania w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Niech wigilijnej
wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma św. o Narodzeniu Pana Jezusa, łamanie się
opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Zachęcamy do zachowania tradycyjnego postu. Pamiętajmy o ludziach
samotnych i biednych. Dodatkowe miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Pamięcią ogarnijmy
tych, którzy od nas odeszli do wieczności, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. Można jeszcze
nabyć w tym tygodniu wigilijne świece Caritas, które zapalimy na wigilijnym stole, a potem w czasie świąt
zanieśmy na groby naszych zmarłych z darem modlitwy.
Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
9. W niedzielę - Uroczystość Bożego Narodzenia. O godz. 1730 nieszpory Bożonarodzeniowe. Zachęcamy,
aby ten dzień przeżyć w duchu wielkiej wdzięczności Bogu za dar Nowonarodzonego dla nas Jezusa.
10. Przypominamy dzieciom, aby przygotowały ozdoby choinkowe w kształcie serca i przyniosły je do środy.
11. W dniu 8 stycznia, w parafii MBNP na Serbinowie odbędzie się XXI Konkurs Kolęd „Serbinowska Kolęda”.
Zainteresowanych udziałem zachęcamy do zapoznania się z okolicznościowym plakatem.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy Pl. 1000-lecia za pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl.
nr 5 przy Pl. 1000-lecia.
13. Pragniemy zasygnalizować, że wizytę duszpasterską rozpoczniemy w dniu 28 grudnia od ul. Skalna Góra.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny” adresowany do dzieci.

