I NIEDZIELA ADWENTU – 03.12.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który przeżywany będzie pod hasłem:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W rozpoczynającym się roku liturgicznym przeżywać będziemy
w naszej Ojczyźnie 100 – rocznicę odzyskania niepodległości, w naszej diecezji Jubileusz 200 – lecia diecezji,
a w naszej parafii 15 rocznicę jej powstania. Zatem ten rok liturgiczny będzie kolejną okazją do zaangażowania
wszystkich naszych sił, by przyniósł nam wszystkim obfite duchowe owoce. Rozpoczynający się Adwent ma
podwójny charakter: przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia oraz kieruje naszą uwagę na powtórne
przyjście Chrystusa na końcu świata. Z tych dwóch powodów Adwent jest czasem radosnego, ale i pobożnego
oczekiwania. Ideał ten najpiękniej zrealizowała w swym życiu Maryja. Niech Ona zatem będzie nam
Przewodniczką po drogach adwentowego czuwania. W tradycji polskiej charakter Adwentu podkreślano też przez
powstrzymywanie się od zabaw. Dzisiaj o godz. 1650 powitamy Relikwie św. Brata Alberta oraz peregrynujące
z relikwiami obrazy. Po powitaniu nabożeństwo różańcowe z modlitwą do św. Brata Alberta i zmiana tajemnic
różańcowych. Po Mszy św. będzie możliwość uczczenia Relikwii przez ucałowanie.
Dzisiaj od godz. 1500 do 1600 bezpłatne porady prawne prowadzone przez fundację „Masz prawo”.
Dziś rozpoczyna się Ogólnopolska Akcja Adwentowa – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017”, przez którą
Caritas przychodzi z pomocą dzieciom najbardziej potrzebującym. Zachęcamy do zakupienia wigilijnej świecy, by
w ten sposób wesprzeć to dzieło miłosierdzia.
2. Od jutra w dni powszednie o godz. 630 sprawowana będzie Msza św. Roratnia, która dla ludzi wierzących ma
szczególne znaczenie w duchowym przeżyciu Adwentu. Przed Roratami o godz. 610 śpiewane będą Godzinki do NMP.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Roratach, szczególny apel kierujemy do rodziców oraz dzieci. Te
dzieci, które będą uczestniczyć systematycznie w Roratach, w ostatni dzień Adwentu otrzymają nagrody oraz będą
mogły wylosować figurkę Dzieciątka Jezus oraz Matki Bożej. Zachęcamy także do udziału kandydatów do
bierzmowania. Uczestników rorat, prosimy o przychodzenie na nie z lampionami.
3. Jutro – 04.12. – wsp. św. Barbary, dz. m. Uroczystość odpustowa w parafii św. Barbary, suma o godz. 11 00. Jest to
dzień modlitw i pamięci o Bezrobotnych.
W naszej parafii przeżywać będziemy czas nawiedzenia relikwii św. Brata Alberta. Po Roratach nabożeństwo do
św. Brata Alberta i ucałowanie relikwii. Po południu od godz. 1630 cicha modlitwa przed Relikwiami, o godz. 1700
Koronka do Bożego Miłosierdzia z modlitwą do św. Brata Alberta. O godz. 1730 pożegnanie Relikwii i przekazanie do
parafii na Serbinowie. Przypominamy, że z tym nawiedzeniem związane jest dzieło miłosierdzia, mianowicie Rycerze
Kolumba przeprowadzają zbiórkę koców, pościeli i środków czystości na potrzeby noclegowni i hospicjum.
W/w rzeczy można jeszcze ofiarować do wtorku przynosząc je do zakrystii.
4. We wtorek rozpocznie się Triduum przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na spotkanie te osoby, które będą uczestniczyć w adwentowej akcji roznoszenia do mieszkań
opłatków wigilijnych. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w tę coroczną akcję. Pobłogosławione w piątek na Mszy
św. o godz. 900 opłatki, roznoszone będą w godzinach wieczornych od piątku – 8 grudnia. Gdyby ktoś potrzebował je
wcześniej, to prosimy zabrać je sobie z zakrystii. Ofiary składane z racji roznoszenia opłatków przeznaczone będą na
zakup i wykonanie w przyszłym roku posadzki granitowej w prezbiterium i nawie głównej.
5. W środę – 06.12. – wsp. św. Mikołaja, bpa – patrona dyskretnej pomocy. O godz. 1615 specjalnym programem
przygotowanym przez dzieci ze Świetlicy rozpocznie się w naszej świątyni spotkanie ze św. Mikołajem. Zapraszamy
na to spotkanie dzieci i młodzież przynależące do grup parafialnych oraz dzieci ze świetlicy. Gdyby ktoś
z rodziców chciał w taki uroczysty sposób przekazać upominki swoim dzieciom to również zapraszamy. O godz. 17 00
cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
6. W I czwartek miesiąca grudnia o godz. 1700 Godzina Święta.
7. W piątek – 08.12. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą w tym dniu w następujących
godzinach: 630, 900, 1630, 1800. Na Mszy św. o godz. 1630 zgromadzą się wraz z rodzicami dzieci klasy III,
przygotowujące się do I Komunii św., które otrzymają uroczyście poświęcone medaliki. W tym dniu od godz. 1200 do
1300 zapraszamy do świątyni na „Godzinę Łaski dla całego świata”. Nie będzie zatem w tym dniu nabożeństwa
do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do uczestnictwa w tym południowym nabożeństwie oraz do udziału w Mszach
św. Tego dnia nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. W piątek o godz. 1745 w kościele OO. Dominikanów
nastąpi uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej wizytę kard. Karola Wojtyły w Tarnobrzegu.
8. W sobotę o godz. 1500 spotkanie Młodzieżowej Grupy Wolontariuszy.
9. W przyszłą – drugą niedzielę Adwentu przypada Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Taca na potrzeby inwestycyjne parafii.
10. Grupa Wolontariuszy „Bogumili” zachęca do wzięcia udziału w akcji „Adwentowe drzewko dobroci”. Na choince obok
obrazu Jezusa Miłosiernego znajdują się bombki z wypisanym wiekiem i potrzebami danej rodziny czy też osoby. Chętni do
wsparcia potrzebujących, proszeni są o zabranie sobie bombki z choinki i przygotowanie paczki. Do 20 grudnia prosimy
o przyniesienie do kościoła i złożenie pod choinkę przygotowanej paczki z naklejonym numerem. Szczegóły u ks. Tomasza.
Dzisiaj po Mszach św. młodzież prowadzi kiermasz z kartkami i siankiem na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony
na pomoc dzieciom z naszej parafii.
11. „ Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 230 zł. Pracowało 6 osób.
Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 900. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Wianek.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla rodzin „Nasza Arka”.

