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I Niedziela Adwentu – 2 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy wszystkim którzy tydzień temu wzięli udział w głosowaniu na członków nowej
Rady Parafialnej. Głosowało 359 osób. Spośród 26 kandydatów większością głosów wybrane
zostały następujące osoby: Marek Kopacki, Krystyna Bartnik, Wojciech Kocot, Antoni
Chrzonstowski, Krystyna Ulfik-Jaworska, Stanisław Brzozowski, Teresa Badaj, Piotr Drozd,
Teresa Niedźwiedź Janina, Kania, Wiesława Klimek, Stefania Wojnowska, Andrzej Gaszyński
i Henryka Stolarz-Kowalik. Dużą liczbę głosów otrzymał także Krzysztof Kot lecz z powodu
różnych trudności nie mógł przyjąć zaproszenia do rady. Dodatkowo z urzędy wchodzi także do
Rady przedstawicielka Ruchu Focolari Nowak Agnieszka. Razem 15 osób. Proboszcz nie
powołuje dodatkowych przedstawicieli różnych grup parafialnych, gdyż większość ma już
jednego lub kilku przedstawicieli wśród osób wybranych przez parafian, więc z pewnością są oni
wystarczający i odpowiedni. Nowa Rada Duszpasterska złoży swoje ślubowanie dzisiaj na mszy
św. o godz. 11.00. Najbliższe spotkanie Rady zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.
Wszystkim pozostałym kandydatom do Rady także gratulujemy, gdyż otrzymali sporo głosów
zaufania od parafian.
2. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu - czas przygotowania do świąt. Dobre przygotowanie
wymaga zaś specjalnego zaangażowania i zmiany w sposobie życia. Dlatego w okresie Adwentu
należy się wyciszyć, powstrzymać od hucznych zabaw, a w to miejsce zadbać o gorliwość w
modlitwie. Aby to sobie ułatwić, rozpoczniemy tegoroczny adwent kolejnym Jerychem
Różańcowym czyli oblężeniem modlitewnym przez 7 dni i nocy, począwszy od dzisiejszego
dnia wieczorem, do wieczora następnej niedzieli. Potraktujmy to Jerycho także jako
przygotowanie do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, które przypada w najbliższą
sobotę (8 grudnia) oraz jako rekolekcje adwentowe spędzone na kolanach przed Najświętszym
Sakramentem i z Różańcem w ręku. W przeżywanym obecnie Roku Wiary w sposób szczególny
podczas Jerycha prosić będziemy o wzrost i umocnienie wiary w nas samych, a także o
odnalezienie wiary dla tych wszystkich, którzy ją utracili. Modlić sie będziemy za siebie i za
innych w naszej parafii. Jedyna prośba do was wszystkich, abyście jak najgorliwiej na tą
modlitwę przychodzili – kiedy i jak kto może. Forma organizacji Jerycha jest wam już znana.
Przy wyjściu z kościoła na tablicach wywieszone są karty informujące kto i o której godzinie
prowadzi modlitwę, a także które ulice, bloki czy grupy parafialne mają swój dyżur modlitewny,
czy to w dzień czy w nocy. Bardzo prosimy zapoznać się z tym wykazem i zanotować sobie na
kartce, kiedy wasza ulica czy blok ma dyżur. Można także odczytać plan na naszej stronie
internetowej. Jeżeli zaś ktoś nie mógłby w danych godzinach, to niech przyjdzie nawet w innych,
ale niech przyjdzie, z małżonkiem, z dzieckiem, bo modlitwa o wiarę to ważna sprawa dla
naszego zbawienia. Szczególnie zachęcamy do przybywania na ogólne punkty Jerycha, jak
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15, Apel Jasnogórski o 21, oraz dodatkowa Msza Św. o
północy. Na zakończenie Jerycha, za tydzień przyjedzie do nas o. Dionizy z Włoch i opowie o
Matce Boże Skalnej z Kalabrii, której figurę otrzymaliśmy rok temu i ustawiona jest w kaplicy
bocznej. Podczas Jerycha pomagać nam będą także grupy modlitewne z innych parafii.
Zapraszamy.
3. Czas adwentu to także czas dobrych postanowień, wyrzeczeń i dobrych uczynków. Bardzo ważną
praktyką jest uczestnictwo w tzw. Roratach, czyli Mszy św. adwentowej ku czci Matki Bożej.
W naszym kościele roraty będą codziennie o godz. 7.00, ale zachęcamy do przyjścia do kościoła
już 10 minut przed 7-mą, aby przed roratami pośpiewać pieśni adwentowe, także łacińskie. Na

roraty można nieść ze sobą z domu adwentowe lampiony (świece). Sama msza roratnia nie
będzie długa, aby niektórzy mogli zdążyć do pracy.
4. W ramach przygotowań do świąt będziemy także roznosić w naszej parafii opłatki na stół
wigilijny, na znak, że jesteśmy jedną rodziną. Wiemy, że różni oszuści roznosili już w naszym
imieniu, ale my tradycyjnie zaczynamy od Adwentu. Dzisiaj po sumie opłatki zostaną
poświęcone. Roznosić je będą oprócz br. Damiana także członkowie dotychczasowej Rady
Parafialnej, Legionu Maryi i Żywego Różańca. Dziękujemy im za tę pomoc, a was prosimy o
serdeczne przyjmowania tych osób. Wszelkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przekazane
tradycyjnie na budowę kościoła.

5. W tym tygodniu opłatki roznoszone będą od godz. 17.00 w następujących
domach:
 ul. Północna - w poniedziałek i wtorek
 ulice Gen. Ducha, Szymańskiego, Nowickiego i Mineralna – we wtorek i
Środę.
 Altanowa 5 – w poniedziałek
 Altanowa 8 – we wtorek
 Bloki: Willowa 1, Poligonowa 2B, 8, 10 i 11 6. W tym tygodniu przypada 1 czwartek i piątek miesiąca. W piątek wizyty domowe u
chorych od godz. 9.00. Dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź
pierwszopiątkowa pół godziny przed Mszą św.
7. Jutro, w poniedziałek na mszy św. wieczornej modlić się będziemy w intencji solenizanta
o. Ksawerego.
8. W czwartek przypada święto św. Mikołaja. Aby jak najlepiej i zgodnie z historią uczcić tę
postać, zamiast komercyjnego krasnala, powitamy w naszym kościele prawdziwego Mikołaja,
biskupa Miry. Spotkanie rozpocznie się w czwartek na mszy św. wieczornej, a po niej w sali
konferencyjnej wręczenie prezentów, które chętni rodzice mogą przygotować i przynieść do
4 grudnia – do zakrystii lub o. Cypriana. Także dzieci, które należą do kółka różańcowego i Oazy
Dzieci zapraszane są przez mikołaja.

9. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych: dla starszych o godz. 9, a dla dzieci o 13. Dzieci
otrzymają także specjalne różańce.
10. Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na ciekawe multimedialne warsztaty dla małżeństw
i tych, którzy planują założenie rodziny. Tytuł warsztatów: „NAWIGACJA W RODZINIE”.
Odbędą się one dzisiaj, 2 grudnia w godz. 16.00-18.30 w Sali Błękitnej Parafii Św. Andrzeja
Boboli na Czechowie. Możliwość zapisu i dodatkowych informacji na stronie
www.kibicujrodzinie.pl . Znajdzie się miejsce także dla tych, którzy nie dokonali rezerwacji.
Ulotki informacyjne w przedsionku kościoła.
11. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19:00, podczas którego zostanie
wyświetlony film Grzegorza Brauna "Eugenika" i dyskusja na temat wychowania.

12. Za tydzień w niedzielę modlimy się za misje na Wschodzie i będzie można złożyć na ten
cel ofiarę do puszki.
13. Także w następną niedzielę w Lublin Plaza organizowane są do południa bezpłatne
pomiary ciśnienia i konsultacji medycznej. Szczegóły na plakacie.
14. Dziękuje za cierpliwość i wysłuchanie. Dziękujemy za wszelkie ofiary. O budowie powiem
już innym razem, aby nie przedłużać, bo to trochę skomplikowane sprawy. Życzymy
obfitości Bożego błogosławieństwa na cały tydzień i zapraszamy na Jerycho.

