ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA - 26.12.2016. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj z racji święta nie będzie comiesięcznego Apelu.
2. Jutro – 27.12. – święto św. Jana Ap. i Ew. Na Mszy św. porannej i wieczornej poświęcenie wina
i podanie do spożycia uczestnikom Mszy św. Można także przynieśd i poświęcid własne wino.
3. W środę – 28.12. – święto św. Młodzianków, Męczenników. Dzieo pamięci o dzieciach
nienarodzonych. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W piątek – 30.12. – święto Świętej Rodziny. Msze św. w tym dniu rano o godz. 700 i wieczorem
o godz. 1800. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy i do modlitwy za nasze rodziny.
5. W sobotę – 31.12. - przypada ostatni dzieo kalendarzowego roku. Z tej racji po Mszy św. o godz.
1800 zostanie odprawione okolicznościowe nabożeostwo dziękczynno – błagalne, a po nim
Najświętszy Sakrament pozostanie wystawiony do prywatnej adoracji do godz. 21 00. Zachęcamy, by
w modlitwie wyrazid Panu Bogu naszą wdzięcznośd za otrzymany czas i dobro oraz przeprosid za nasze
grzechy i odejścia od Boga.
6. W przyszłą niedzielę przypada – pierwszy dzieo Nowego Roku – Uroczystośd Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Opiece Tej, której Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2017.
Uroczystośd ta kooczy oktawę Narodzenia Paoskiego. Jest to również dzieo modlitwy o pokój na
świecie. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy wszystkie dzieci, bowiem w ten pierwszy dzieo nowego
roku otrzymają one specjalne błogosławieostwo kapłaoskie. Również te dzieci, które przygotowały
ozdoby na choinkę otrzymają po tej Mszy św. drobne upominki. O godz. 1715 modlitwa różaocowa,
a po niej zmiana tajemnic różaocowych.
7. Informujemy, że spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich odbędzie się
w niedzielę 8 stycznia o godz. 1715. Spotkanie rodziców dzieci I komunijnych odbędzie się również
w niedzielę 8 stycznia po Mszy św. o godz. 12 00.
8. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizowad o wyjątkowych wydarzeniach jakie będą miały miejsce w naszej
parafii, mianowicie w uroczystośd Trzech Króli na Mszach św. dopołudniowych koncertował będzie
zespół z Ukrainy „Wyshyvanka”, w niedzielę 8 stycznia Miejska Orkiestra Dęta, w sobotę 14 stycznia o
godz. 1900 odbędzie się koncert kolęd dla żeglarzy w wykonaniu zespołu „Klang”, a w niedzielę
15 stycznia na Mszach św. o godz. 1030 i 1200 kolędował będzie zespół „Karczmarze”. Tradycyjnie
w uroczystośd Trzech Króli organizowany jest także w naszym mieście Orszak Trzech Króli, do udziału
w nim już dzisiaj zapraszamy wszystkich parafian.
9. Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz potrzebujących, z których Parafialny Zespół Caritas
przygotował paczki świąteczne dla parafian znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
10. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 5 przy Pl. 1000 – lecia za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 290
zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z bl. nr 6 przy Pl. 1000 - lecia.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury świątecznej prasy katolickiej. Do „Niedzieli” dołączony jest
kalendarz na przyszły rok.
12. W środę rozpoczniemy wizytę duszpasterską w parafii. Jak co roku udamy się do waszych
domów, by zanieśd Wam Boże błogosławieostwo. 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 byd w czasie kolędy w mieszkaniu z całą
rodziną. Dzieo przed kolędą ministranci będą odwiedzad wyznaczone mieszkania, zapisując wszystkich
chętnych na przyjęcie kapłana. Gdyby ktoś w wyznaczonym terminie nie mógł przyjąd wizyty, to na
koocu kolędy będziemy odwiedzad nieobecnych. Ofiary składane z racji kolędy przeznaczone będą na
potrzeby parafii.
W tym tygodniu będziemy kolędowad do południa od godz. 900 i po południu od godz. 1530.
Kolędę rozpoczniemy w tym roku od ul. Skalna Góra wg następującego porządku:
Środa – ul. Skalna Góra, bl. nr 1, 2, 3, 4, 6
Czwartek – ul. Skalna Góra, bl. nr 5, 7, 8
Piątek ul. Skalna Góra, bl. nr 9, 10, 12

