IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela Adwentu. Święta Bożego Narodzenia naprawdę blisko. Otwórzmy z wiarą
nasze serca i pozwólmy Bogu wkroczyć w historię naszego życia. Dziś o godz. 1700 zapraszamy na
spektakl pt. „Opowieść wigilijna”, przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną.
2. Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnich Mszach św. roratnich oraz w Nowennie.
3. Jutro od godz. 1400 będziemy jutro odwiedzać chorych, tych do których uczęszczamy
w pierwsze piątki oraz wszystkich zgłoszonych do odwiedzin. Prosimy zatem o zapisanie
chorych na listę w zakrystii. Po Mszy wieczornej prosimy nauczycieli z Duszpasterstwa
o przystrojenie tradycyjnej choinki przy szopce, a ministrantów zapraszamy na przedświąteczną
zbiórkę.
4. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia, wsp. św. Adama i Ewy. O godz. 630 ostatnia
w tym roku Msza św. Roratnia, a po niej zakończenie Nowenny do Dzieciątka Jezus. Również
na tej Mszy św. Roratniej te nieliczne dzieci, które uczęszczały na Roraty otrzymają upominki.
W Wigilię, jak co roku, będzie można zabrać sobie po Roratach oraz dopołudnia z przedsionka
świątyni Betlejemskie Światło Pokoju. Prosimy o przyniesienie z sobą własnych świec lub lampek.
5. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy św. sprawowanej
o północy, tzw. Pasterki. Wcześniej w naszych domach spożyjemy wieczerzę wigilijną. Niech
ten dzień wigilijny będzie okazją do wyrażenia wzajemnej miłości, do pojednania w naszych
rodzinach i sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura
Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa, łamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Zachęcamy
do zachowania tradycyjnego postu. Pamiętajmy o ludziach samotnych i biednych. Dodatkowe
miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Pamięcią ogarnijmy tych, którzy od nas
odeszli do wieczności, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. Taca z Pasterki
przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
4. W środę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. w tym dniu jak w niedzielę, z jednym
wyjątkiem, nie będzie Mszy św. o godz. 1600. O godz. 710 Godzinki do Dzieciątka Jezus,
a popołudniu o godz. 1730 nieszpory świąteczne.
Zachęcamy, aby ten dzień przeżyć w duchu wielkiej wdzięczności Bogu za dar
Nowonarodzonego dla nas Jezusa.
5. W czwartek – 26.12. – święto św. Szczepana, dk. i pierwszego męczennika. Porządek Mszy
św. niedzielny, również z jednym wyjątkiem, nie będzie Mszy św. o godz. 1600. W tym dniu nie
będzie również wieczornego nabożeństwa ani Apelu Jasnogórskiego. Taca z tego dnia przeznaczona
jest na WSD w Sandomierzu.
6.W piątek – 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. Na Mszy św. o godz. 1800 Straż Honorowa zakończy uroczyście Rok Jubileuszowy
Arcybractwa.
7. W sobotę – 28.12. – święto Świętych Młodzianków, Męczenników. W sobotę od godz. 900
rozpoczniemy wizytę duszpasterską i odwiedzimy parafian z bl. nr 17, 15, 14 przy ul. Skalna
Góra. Szczegóły na temat „Kolędy” podamy podczas Świąt.
8. W przyszłą niedzielę przypada Święto Świętej Rodziny. Na wszystkich Mszach św. odbywać
się będzie obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Prosimy, aby w tym dniu małżonkowie
wspólnie uczestniczyli we Mszy św. i ponowili swe przyrzeczenia. Bożonarodzeniowe spotkanie
małżeństw i rodzin odbędzie się w tym dniu w parafii św. Mikołaja w Łoniowie. Rozpoczęcie Mszą
się pod przewodnictwem ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza o godz. 1200. Zachęcamy małżonków
i rodziny do udziału w nim. Szczegóły na plakacie.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Wianek, m. od 1 - 20 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 130 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w poniedziałek o godz. 630.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 40.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Niedzieli” dołączona jest płyta
z kolędami zespołu Golec Orkiestra oraz kalendarz, zaś do „Gościa Niedzielnego” obrzęd wieczerzy
wigilijnej. Cena tych świątecznych egzemplarzy wynosi 10 zł. Jest także czasopismo „Miłujcie
się”. Dziś można nabyć jeszcze wigilijne świece Caritas, sianko na stół, opłatki oraz płyty
z pastorałkami R. Lipko.

