NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
29.12.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą niedzielę, ostatnią kończącego się 2019 roku, która jest Świętem Świętej Rodziny z Nazaretu,
zachęcamy, aby po Mszy św. przed Dzieciątkiem Jezus, Maryją i Józefem zawierzyć nasze rodziny, szczególnie
te borykające się z problemami i trudnościami. Uczyńmy to z wiarą w Bożą moc i opiekę. O godz. 17 30
nieszpory niedzielne z modlitwą za rodziny.
2. We wtorek – 31.12. - przypada ostatni dzień kalendarzowego roku. Z tej racji po Mszy św. o godz. 1800
zostanie odprawione okolicznościowe nabożeństwo dziękczynno – błagalne, a po nim Najświętszy
Sakrament pozostanie wystawiony do prywatnej adoracji do godz. 21 00. Zachęcamy, by w modlitwie wyrazić
Panu Bogu naszą wdzięczność za miniony rok i otrzymane dobro oraz wynagrodzić za nasze grzechy.
3. W środę – pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Opiece Tej, której
Bóg powierzył Swego Syna, zawierzymy cały rok 2020. Uroczystość ta kończy oktawę Narodzenia Pańskiego.
Jest to również dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak w niedzielę. Na Mszę św. o godz. 1200
zapraszamy wszystkie dzieci, bowiem w ten pierwszy dzień nowego roku otrzymają one specjalne
błogosławieństwo kapłańskie. Również te dzieci, które przygotowały ozdoby na choinkę otrzymają po tej
Mszy św. upominki. Jest to święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja, którą zakończymy o godz. 1745 pierwszym nabożeństwem do przeczystego Serca
św. Józefa. Te nabożeństwa odbywać się będą w I środy każdego miesiąca i nawiązują do nabożeństwa
I piątków miesiąca, kiedy czcimy Serce Jezusa oraz do I sobót wynagradzających Niepokalnemu Sercu Maryi,
a przeżywanych w łączności ze św. Józefem. Zapraszamy do praktykowania tego nabożeństwa.
4. W czwartek – 02.01. – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb, ddK. Z racji I czwartku
o 1700 Godzina Święta z modlitwą za powołanych oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
5. W I piątek miesiąca – 03.01. - czcimy Najświętsze Imię Jezus. W ten piątek stycznia nie będzie odwiedzin
chorych. O godz. 1715 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
6. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie.
7. W przyszłą niedzielę – I miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 gromadzą się dzieci klasy III wraz z rodzicami.
O godz. 1700 koncertem kolęd w wykonaniu Scholii parafialnej rozpocznie się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich wspólnot i grup duszpasterskich istniejących w naszej parafii zakończone modlitwą różańcową
i zmianą tajemnic różańcowych. Przed południem o godz. 10 10 rozpocznie koncert kolęd w naszej świątyni
Miejska Orkiestra Dęta, która będzie kolędować podczas Mszy św. o godz. 10 30 oraz po niej. Zapraszamy.
W przyszłą niedzielę w parafii na Serbinowie odbędzie się spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów grupy Św.
Barbary. Rozpoczęcie o godz. 1700 Mszą św.
Od przyszłej niedzieli nie będzie odprawiana Msza św. o godz. 16 00. Uczestników tej Mszy św., prosimy
o wybranie sobie innej stosownej godziny Mszy św.
8. Przypominamy, iż w uroczystość Objawienia Pańskiego, odbędzie się kolejny Orszak Trzech Króli.
9. W dniu 9 stycznia w kościele na Serbinowie odbędzie się w ramach Choinki Życzeń koncert Mieczysława
Szcześniaka z zespołem. Szczegóły na temat tego koncertu na plakacie. W sobotę 11 stycznia o godz. 1900
zapraszamy do naszej świątyni na nastrojowy koncert p. Marcina Stycznia w ramach IX Kolędy Żeglarskiej.
10. Przypominamy mężczyznom, którzy chcieliby pełnić posługę szafarzy Komunii św., że dzisiaj mija termin
zgłaszania swych kandydatur. Na chwilę obecną w parafii jest trzech aktywnych Szafarzy, ale potrzeby nadal
są, ponieważ chorzy parafianie bardzo potrzebują spotkania z Jezusem w Komunii Św.
11. Rycerze Kolumba zachęcają do obejrzenia wystawy pro-life pod hasłem: „Jaś w drodze - jestem
człowiekiem od poczęcia”.
12. „Bóg zapłać” tym osobom, które posprzątały świątynię, bowiem z wyznaczonego bloku nikt się nie zgłosił.
W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 10 przy ul. Wianek, m. od 1-20.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest styczniowy numer czasopisma rodzin „Nasza Arka”.
14. W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbywać się będzie w następującym porządku:
 Poniedziałek: dopołudnia od godz. 900 i popołudniu od godz. 1530 ul. Skalna Góra, bl. nr 10, 12 i 13
 We wtorek i środę kolędy nie będzie.
 Czwartek: dopołudnia od godz. 900 oraz popołudniu od. 1530 ul. Skalna Góra, bl. nr 11, 9, 8, 4 i 2
 Piątek: dopołudnia oraz popołudniu ul. Skalna Góra, bl. nr 7, 6, 5, 3 i 1
 Sobota: od godz. 900 tylko dopołudnia: ul. Mickiewicza domki i bl. nr 38 oraz ul. Kochanowskiego
bl. nr 2 i 4.
15. Ze względu na kolędę kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w poniedziałki, środy
i piątki oraz w sobotę od godz. 800 do godz. 830.

