ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA - 26.12.2011. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj z racji świąt 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 przynieść i poświęcić własne wino.
3. W środę – 28.12. – święto św. Młodzianków, Męczenników. Tego dnia modlimy się szczególnie
w intencji dzieci nienarodzonych. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu,
którą poprowadzi POAK i PZC.
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 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. 21 00.
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 przyszłą niedzielę przypada – pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Opiece Tej, której Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2012.
Uroczystość ta kończy oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to również dzień modlitwy o pokój na
świecie. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy wszystkie dzieci, bowiem w ten pierwszy dzień
nowego roku otrzymają one specjalne błogosławieństwo kapłańskie. O godz. 1700 modlitwa
różańcowa, a po niej zmiana tajemnic różańcowych.
7. Informujemy, że spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich odbędzie
się w niedzielę 8 stycznia o godz. 1700. Spotkanie rodziców dzieci I komunijnych odbędzie się
również w niedzielę 8 stycznia po Mszy św. o godz. 1200.
8. Dziękujemy za złożone dary i ofiary na rzecz potrzebujących, z których Zespół Caritas
przygotował paczki świąteczne dla parafian znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 21 do 40 za sprzątanie świątyni
i złożoną ofiarę 280 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 1 przy ul. Waryńskiego.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury świątecznej prasy katolickiej. Do „Niedzieli” dołączony jest
kalendarz na przyszły rok.
11. W tym tygodniu, w czwartek rozpoczniemy wizytę duszpasterską w parafii. Jak co roku
udamy się do waszych domów, by zanieść Wam Boże błogosławieństwo. 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. Ofiary składane z racji kolędy
przeznaczone będą na parafialne inwestycje.
W tym tygodniu będziemy kolędować do południa od godz. 900 i po południu od godz.
00
16 . Kolędę rozpoczniemy w tym roku od ul. Mickiewicza i Kochanowskiego wg
następującego porządku:

Czwartek – ul. Mickiewicza bl. nr 38 i domki oraz ul. Kochanowskiego 1i bl. nr 2,4.
Piątek ul. Kochanowskiego bl. nr 6 i 12.

