UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.2018.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Drodzy Parafianie oraz przybyli Goście! W ten Święty Dzień Bożego Narodzenia życzymy
Wam wszystkim i Waszym bliskim: wiary, która pozwala trwać przy Bogu i stawiać Go na
pierwszym miejscu w naszym życiu; życzymy miłości, która nadaje życiu sens i zbawia świat;
życzymy nadziei, która pomaga przetrwać wszelkie trudności i ciemności życia.
Życzymy Chrystusowej mocy i entuzjazmu, by życie nasze było służbą Bogu i drugiemu
człowiekowi – zgodnie ze stanem każdego z nas. Życzymy takiego nieustanne zadziwienia
pasterzy nad tajemnicą Jezusa, wciąż do nas na nowo przychodzącego i odkrywania Go w
codziennych znakach. Niech Maryja, która czuwała nad Dzieciątkiem wraz ze św. Józefem,
czuwają nad każdym z nas, nad naszymi rodzinami i bliskimi sercu. Radosnych, pełnych
pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia!
2. Uroczystą Pasterką rozpoczęliśmy okres Narodzenia Pańskiego, który poprzez Oktawę będzie trwał do
Niedzieli Chrztu Pańskiego. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i adoracji Jezusa w Szopce. Dziś
nie będzie Mszy św. o godz. 1600. Nieszpory bożonarodzeniowe dziś o godz. 1730.
3. Jutro drugi dzień Bożego Narodzenia – Święto św. Szczepana, dk. i pierwszego męczennika. Porządek
Mszy św. niedzielny, nie będzie Mszy św. o godz. 1600 i wieczornego nabożeństwa, jak też apelu
jasnogórskiego. Taca jutrzejsza przeznaczona jest na WSD w Sandomierzu.
4. W czwartek – 27.12. – Święto św. Jana, Ap. i Ew. Na porannej i wieczornej Mszy św. poświęcenie wina
i podanie do spożycia uczestnikom Mszy św. Można także poświęcić własne przyniesione wino. O godz. 1500
spotkanie grupy teatralnej, a godz. 1700 spotkanie dla ministrantów. W czwartek o godz. 1800 w TDK odbędzie
się widowisko charytatywne „Julka Zatańczy”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
5. W piątek – 28.12. – Święto św. Młodzianków, mm. Tego dnia modlimy się szczególnie w intencji dzieci
nienarodzonych. Po Mszy św. wieczornej spotkanie opłatkowe dla Rycerzy Kolumba.
6. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny. Na wszystkich Mszach św. odbędzie się obrzęd
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Prosimy, aby w tym dniu małżonkowie wraz z dziećmi, jeśli to
możliwe, wspólnie uczestniczyli we Mszy św. i odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie.
7. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy pracowali przy tegorocznym
świątecznym wystroju świątyni. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym za wykonane ozdoby
choinkowe, które możemy podziwiać na biało – czerwonej choince przy szopce, dziękujemy również za
ofiarowane ozdoby choinkowe. Dziękujemy naszej kościelnej – p. Zosi oraz wszystkim paniom
dekoratorkom, które pomagały w strojeniu świątyni oraz przygotowaniu szopki. Dziękujemy
zaangażowanym panom, parafialnym elektrykom, nauczycielom i wszystkim za ofiarowany czas
i włożoną pracę. Dziękuję również Księżom wikariuszom za szczególnie intensywną w tym czasie
posługę duszpasterską. Niech Nowonarodzony Jezus obdarzy wszystkich naszych dobroczyńców oraz
dobrodziejów Swym obfitym błogosławieństwem.
8. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizować że w sobotę 12 stycznia o godz. 1900 odbędzie się tradycyjny
koncert kolęd dla żeglarzy. Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich odbędzie
się w niedzielę 6 stycznia o godz. 1700.
9. W piątek – 28 grudnia 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.
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 spłatę długów
parafii zaciągniętych z racji remontu świątyni i jej nowego wystroju.
W piątek kolędować będziemy dopołudnia od godz. 900 oraz popołudniu od godz. 1530 i odwiedzimy
parafian z ul. Skalna Góra, bl. nr 17, 15 i 14
W sobotę tylko dopołudnia od godz. 900 ul. Skalna Góra, bl. nr 13, 12 i 10.

