I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który przeżywany będzie
pod hasłem „Kościół naszym domem”. 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. Niech nie zabraknie także
podejmowanych dobrowolnych umartwień. Nabożeństwo wypominkowe dziś o godz. 1715 .
2. Dziś także rozpoczyna się Ogólnopolska Akcja Adwentowa – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2010”,
przeżywana w tym roku pod hasłem: „Podarujmy dzieciom czas”. Zachęcamy do zakupienia wigilijnej świecy,
by w ten sposób wesprzeć to dzieło miłosierdzia.

3. 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 dzieci, które otrzymają książeczki pt. „Moje pierwsze prawo jazdy”
i każdego dnia otrzymywać będą stosowne naklejki. Od jutra będzie również losowana figurka Matki
Bożej, dlatego prosimy dzieci, by przygotowały sobie zaproszenia w formie laurki z imieniem i nazwiskiem
i przed Roratami wkładały je do wystawionego koszyka. Te dzieci, które będą uczestniczyć w Roratach,
w ostatni dzień Adwentu będą mogły wylosować tę figurkę na własność. Prosimy także, by przychodzić na
Roraty z lampionami.
4. Modlitwa wypominkowa jutro i we wtorek po Mszy św. wieczorowej. Jutro na spotkanie o godz. 1900
zapraszamy nauczycieli z KSNiP.
5. We wtorek rozpoczęcie Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
6. W środę – 30.11. – Święto św. Andrzeja Apostoła. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu połączona z ostatnim nabożeństwem wypominkowym za zmarłych o godz. 1730. Po Mszy
św. odbędzie się spotkanie dla PZC oraz osób, które będą roznosić opłatki wigilijne. Bardzo
prosimy o pomoc i zaangażowanie się w tę adwentową akcję.
7. W czwartek przypada I czwartek miesiąca grudnia. O godz. 1700 Godzina Święta połączona
z nabożeństwem pierwszo czwartkowym. Spowiedź od godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa,
8. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych w mieszkaniach od godz. 1400. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie Straży
Honorowej NSPJ. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, a o godz. 2000 spotkanie młodzieży
z KSM.
9. W sobotę - 03.12. – wsp. św. Franciszka Ksawerego. Jest to Dzień Misyjny. Pamiętajmy w modlitwach
o misjonarzach duchownych i świeckich. Z racji I soboty miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół
Radia Maryja. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie. Tego dnia przypada Światowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych.
10. W przyszłą – drugą niedzielę Adwentu przypada Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi obrzęd błogosławieństwa opłatków wigilijnych
i rozesłanie posłańców. Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana
tajemnic różańcowych Uroczystość odpustowa w parafii św. Barbary, suma odpustowa o godz. 11 00. Jest to
dzień modlitwy i pamięci o Bezrobotnych.
11. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Torunia na 20 rocznicę powstania Radia Maryja.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. „Bóg zapłać” tym paniom, które ze szczerego serca w tym tygodniu sprzątały świątynię, ponieważ
z wyznaczonej klatki bloku nr 9 przy ul. Wianek nikt się nie zgłosił do sprzątania. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bloku nr 10 przy ul. Wianek, m. od 1- 20.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” znajdziemy artykuł poświęcony
Stowarzyszeniu Krwi Chrystusa w naszej parafii. Jest nowy numer czasopisma „List”. Można również nabyć
kartki świąteczne. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie bezpłatny numer okolicznościowej gazetki Caritas
Diecezjalnego.

