ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – 26.12.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Jutro przypada Święto św. Jana, Ap. i Ew. Na porannej i wieczornej Mszy św.
poświęcenie wina i podanie do spożycia uczestnikom Mszy św. Na Mszy św. o godz. 1800
zakończenie Roku Jubileuszowego Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1800
w TDK odbędzie się widowisko artystyczne i charytatywne „Dla Mai i Eryka”. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
2. W sobotę – 28.12. – święto Świętych Młodzianków, Męczenników. Tego dnia modlimy
się szczególnie w intencji dzieci nienarodzonych.
3. W 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.
4. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy pracowali przy
tegorocznym świątecznym wystroju świątyni i otoczenia. Dziękujemy dzieciom,
młodzieży i dorosłym za wykonane ozdoby choinkowe, które możemy kolejny raz
podziwiać na błękitno – srebrnej choince przy szopce, dziękujemy również za
ofiarowane ozdoby choinkowe. Dziękujemy szczególnie naszej kościelnej – p. Zosi,
p. Andrzejowi oraz tym paniom, które pomagały w strojeniu świątyni oraz
przygotowaniu szopki. Dziękujemy p. Jurkowi, p. Zbyszkowi, p. Darkowi oraz innym
zaangażowanym panom. Dziękujemy nauczycielom i wszystkim za ofiarowany czas
i włożoną pracę. Dziękuję również Księżom wikariuszom za szczególnie intensywną
w tym czasie posługę duszpasterską. Dziękujemy p. Organiście, LSO oraz Scholii. Niech
Nowonarodzony Jezus obdarzy wszystkich naszych dobroczyńców oraz dobrodziejów
Swym obfitym błogosławieństwem.
5. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizować że w niedzielę 5 stycznia z koncertem kolęd
wystąpi Miejska Orkiestra Dęta, zaś w sobotę 11 stycznia o godz. 1900 odbędzie się
tradycyjny koncert kolęd dla żeglarzy, w tym roku w wykonaniu p. Marcina Stycznia.
Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich odbędzie się
w niedzielę 5 stycznia o godz. 1700.
6. Przypominamy również, że od przyszłego roku nie będzie odprawiana w niedziele
Msza św. o godz. 1600.
7. W sobotę – 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 oraz dzienniczki
z przygotowania do I Komunii św. i Bierzmowania. 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
planowane w nowym roku prace remontowe i izolacyjne dolnej kondygnacji budynku
parafialnego, bowiem jest on bardzo zawilgocony.
W sobotę kolędować będziemy dopołudnia od godz. 900 i odwiedzimy parafian z ul.
Skalna Góra, bl. nr 17, 15 i 14. W przyszłym tygodniu kontynuować będziemy wizytę na
ul. Skalna Góra, a następnie przejdziemy na drugą stronę parafii, czyli ul. Mickiewicza
i Kochanowskiego. Szczegóły będziemy podawać w kolejne niedziele.

