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I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu - jest to czas radosnego oczekiwania i
przygotowania się na przyjście Chrystusa. Dobre przygotowanie wymaga specjalnego
zaangażowania i zmiany w sposobie życia. Dlatego w okresie Adwentu należy się
wyciszyć i powstrzymać od wszelkich hucznych zabaw. Wzrosnąć powinna natomiast
gorliwość człowieka i dbałość o swój rozwój duchowy. Dlatego na czas Adwentu wszyscy
powinniśmy uczynić sobie dobre postanowienia – w formie wyrzeczeń lub spełniania
dobrych uczynków. Postarajmy się, aby takie postanowienia w każdej rodzinie uczynili
sobie zarówno rodzice, jak i dzieci. Bardzo ważną praktyką w czasie Adwentu jest
uczestnictwo w tzw. Roratach, czyli Mszy św. adwentowej ku czci Matki Bożej. Z Matką
Bożą pragniemy bowiem przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia. Roraty w
naszym kościele będą odprawianie codziennie o godz. 7.00. Zachęcamy – kto tylko może
– aby przychodząc na roraty nieść ze sobą z domu adwentowe lampiony (świece). Światło
tych lampionów ma nam przypominać, że oczekiwany Chrystus – Światłość świata –
rozświetla ciemności naszej duszy i przygotuje sobie godne mieszkanie w naszym sercu
na czas Bożego Narodzenia.
2. W ramach przygotowań do świąt będziemy także roznosić w naszej parafii opłatki na stół
wigilijny. Opłatki te, pochodzące z naszego kościoła, mają wyrażać łączność wszystkich
naszych parafian, jako jednej rodziny Bożej, a także łączność z naszym klasztorem.
Dzisiaj po sumie opłatki zostaną poświęcone, a następnie stopniowo roznoszone po całej
parafii. W systemie roznoszenia w tym roku nastąpi jednak pewna zmiana, gdyż wzrost
liczby mieszkańców sprawił, że br. Damian-zakrystianin, nie dałby rady sam roznieść,
dlatego do roznoszenia przyłączą się niektórzy członkowie Rady Duszpasterskiej, Legionu
Maryi i Żywego Różańca. Każda z tych osób, będzie miała przypięty specjalny
identyfikator, aby nie było wątpliwości, że ta osoba jest wysłannikiem klasztoru (bo jak
wiemy, mogą krążyć po parafii różne osoby). Za tę pomoc w roznoszeniu opłatków już
dzisiaj serdecznie im dziękujemy, a was prosimy o serdeczne przyjmowania tych osób.
Wszelkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przekazane na budowę kościoła,
a ofiarodawcom pozostawione pamiątkowe cegiełki.

3. W tym tygodniu opłatki roznoszone będą w następujące dni:
 W Czwartek: bloki: Kaskadowa 9, Tarasowa 2A i Relaksowa 2
 W Piątek: bloki: Kaskadowa 1 i Pergolowa 5
 W sobotę: blok Altanowa 6 i ulica Poligonowa (oprócz bloków)
Opłatki roznoszone będą od godz. 16.00, natomiast na ulicy Poligonowej w sobotę
już od godz. 10.00. Porządek roznoszenia opłatków będzie wywieszony w gablocie.
4. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek wizyty domowe
u chorych od godz. 9.00. Dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź
pierwszopiątkowa rozpoczyna się pół godziny przed Mszą św. W I sobotę wieczorem,
zamiast nabożeństwa do bł. Jana Pawła II będzie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

5. Dzisiejszy Różaniec o godz. 8.30 prowadzi(ła) Wspólnota Domowego Kościoła, a za
tydzień poprowadzi Róża Matki Bożej Różańcowej.
6. W przyszłą niedzielę: o godz. 9.00 Msza św. w int. Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana
Tajemnic.
7. Lubelskie „Stowarzyszenie Wiosna” organizuje już po raz dziesiąty przedświąteczną akcję
„Szlachetna paczka” dla najbardziej potrzebujących. Szczegóły można przeczytać na
plakacie i na stronie internetowej - szlachetnapaczka.pl
8. Zachęcamy do odwiedzania naszego kiosku parafialnego, gdzie oprócz prasy znajdziemy
kartki świąteczne, kalendarze, płyty i inne rzeczy na święta.
9. Dziękujemy wam wszystkim za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy obfitości Bożego
błogosławieństwa na cały tydzień.

