II NIEDZIELA ADWENTU – 09.12.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w II tydzień Adwentu, czasu, który ma nas przygotować do godnego
przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Bądźmy ludźmi czuwania i niech wzorem dla nas będzie Matka
Najświętsza. Zapraszamy do udziału w Roratach, które odprawiane są w dni powszednie Adwentu o godz.
630. Zapraszamy całe rodziny, a szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, przygotowującą się do
bierzmowania. Przynośmy ze sobą lampiony i gromadźmy się przy Jezusie i Maryi. Dzisiaj obchodzimy Dzień
Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek wystawionych za ławkami można złożyć
dobrowolną ofiarę na wsparcie tychże Kościołów. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 17 30. Dziś odbywa się
Kiermasz Charytatywny, którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie 15 – letniego Eryka chorego na
złośliwy nowotwór kości. Przy wyjściu ze świątyni można zakupić domowe wypieki i ozdoby świąteczne,
również młodzież z grupy „Bogu-mili” rozprowadza kartki i sianko na stół wigilijny. Dziękujemy wszystkim,
którzy bezinteresownie angażują się w pomoc bliźnim potrzebującym pomocy oraz wszystkim wspierającym te
charytatywne akcje.
2. Jutro Msza o godz. 1800 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. W środę wsp. dowolne NMP z Guadalupe. O godz. 17 00 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Po Mszy św. spotkanie POAK.
5. We czwartek – 13.12. – wsp. św. Łucji, dz. m. O godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą
różańcową z racji 13 dnia miesiąca. Jest to kolejna rocznica stanu wojennego, w modlitwie polecajmy naszą
Ojczyznę. Po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie dla SKC.
6. W piątek – 14.12. – wsp. św. Jana od Krzyża, k. dK. W piątek przeżywać będziemy Adwentowy Dzień
Modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym, prosząc o dobrą spowiedź i godne przeżycie Świąt. Po Mszy
porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja do Mszy wieczornej.
Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej, a o jej prowadzenie prosimy:
 715 – 800 róża Chrystusa Króla i Straż Honorowa NSPJ
 800 – 900 róża MB Królowej Polski
 900 – 1000 róża Zwiastowania NMP
 1000 – 1100 róża MB Gromnicznej
 1100 – 1200 róża św. O. Pio
 1200 – 1300 róża św. Maksymiliana
 1300 – 1400 róża MB Fatimskiej
 1400 – 1500 róża MB Ostrobramskiej
 1500 – 1545 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
 1545 – 1630 róża św. Hiacynty i Franciszka
 1630 – 1715 róża MB Częstochowskiej oraz róża św. Józefa
 1715 – 1800 róża św. S. Faustyny i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
5. Sobota to dzień parafialnej spowiedzi przedświątecznej. Spowiedź będzie trwała od godz. 900 do 1200,
a popołudniu od 1530 do 1730. Bardzo prosimy, aby w tym dniu skorzystać z sakramentu pokuty i w ten sposób
należycie przygotować swoje serce na Boże Narodzenie. W sobotę o godz. 1300 spotkanie grupy „Bogu-mili”.
6. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Nowenna przed uroczystością Bożego Narodzenia. OREW zaprasza
w przyszłą niedzielę na kiermasz ozdób świątecznych.
7. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, jak też za każdą bezinteresowną pracę.
8. W tym tygodniu kontynuujemy roznoszenie opłatków wigilijnych. Dziękujemy gorąco za każdą ofiarę
złożoną przy tej okazji. Gdyby ktoś był nieobecny w domu, to można je sobie zabrać ze świątyni.
9. Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza dzieci i młodzież do przygotowania ozdób na choinkę przy szopce.
W tym roku prosimy o wykonanie ozdób z dowolnego materiału i w dowolnym kształcie, ale tylko w kolorze
białym lub czerwonym. Ozdoby, prosimy składać w Świetlicy Parafialnej do dnia 21 grudnia. Nagrody za
wykonane ozdoby wręczone zostaną po Mszy św. o godz. 12 00 w Nowy Rok.
10. W najbliższą sobotę w Sandomierzu odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla Osób żyjących
w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Dziękujemy parafianom z bloku nr 8 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 180 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 6 30. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bloku nr 7 przy ul. 1 Maja, kl. I i II.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Po chórem można także nabyć świece wigilijne Caritas,
opłatki oraz płyty z pastorałkami. Ze stolika można zabrać sobie dzisiaj okolicznościowe czasopismo „ChiT”.

