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II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przypominamy, że trwa czas adwentu, czas wyciszenia i duchowego przygotowania do świąt.
Zachęcamy do uczestnictwa w tzw. Roratach, czyli Mszy św. adwentowej ku czci Matki Bożej.
W naszym kościele roraty są codziennie o godz. 7.00, ale zachęcamy do przyjścia do kościoła już
10 minut przed 7-mą, aby przed roratami pośpiewać pieśni adwentowe.

2. W tym tygodniu ciąg dalszy roznoszenia opłatków na stół wigilijny:
 w Poniedziałek - ul. Pergolowa 1, Limbowa 3
 Wtorek – ul. Pergolowa 4, Pergolowa 5, Willowa 21, Limbowa 4-18
 Środa – ul. Altanowa 4, Tarasowa 3, Tarasowa 4 i Tarasowa 2A,
Limbowa 20-30
 Czwartek – ul. Altanowa 6, Tarasowa 5, Relaksowa 8
 Piatek – ul. Tarsowa 6, Relaksowa 11
 Sobota – ul. Relaksowa 2, Relaksowa 4, Kaskadowa 1, Kaskadowa 11,
Pergolowa 2, Pergolowa 3, Relaksowa 6 A i B, Tarasowa 14,
Relaksowa 9 i 11.
Ten wykaz jest na tablicy ogłoszeń.
Opłatki roznoszone są od godz. 17.00, a w sobotę od godz. 14. Bardzo prosimy o serdeczne
przyjmowanie osób, które służąc parafii roznoszą opłatki w naszym imieniu. Gdyby jakieś osoby z
bloków były chętne, aby roznosić opłatki po własnym bloku, to bardzo byśmy sie cieszyli. Tak
byłoby najlepiej i może kiedyś dojdziemy do takiej organizacji.

3. Dzisiaj modlimy się za misje na Wschodzie i można złożyć na ten cel ofiarę do puszki.
4. Za tydzień będziemy zbierać ofiary na paczki świąteczne dla najbiedniejszych z naszej
parafii.
5. Dzisiaj o godz. 21.00 zakończenie Jerycha Różańcowego na Apelu jasnogórskim. Jesteśmy
bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy przez ostatnie 7 dni i nocy ofiarnie przychodzili by się
modlić. Dziękujemy szczególnie tym, którzy prowadzili te modlitwy, a zwłaszcza tym, którzy
cały ten skomplikowany grafik modlitw ułożyli i realizowali. Był to dla niektórych wielki
wysiłek, ale im większy wysiłek, tym większa zasługa u Boga.
6. Dzisiaj gościmy ks. Krzysztofa Białowąsa z Włoch, który w homilii opowiedział nam o
objawieniach Matki Bożej w Kalabrii, a specjalną figurkę z tamtejszego Sanktuarium
przywiózł do nas dokładnie rok temu, w grudniu, podczas uroczystości wejścia do nowego
kościoła. Ustawiliśmy ją w kaplicy bocznej na specjalnie zrobionej skale. Wydrukowaliśmy także
na dzisiaj specjalne folderki, na których jest informacja o Matce Bożej skalnej i obrazek z
modlitwą. Można sobie przy wyjściu z kościoła taki obrazek zabrać i jak najczęściej do Matki
Bożej się modlić. Dzisiaj ks. Krzysztof pragnie zainicjować specjalną grupę modlitewną przy
figurze Matki Bożej Skalnej. Taka grupa modliłaby się przed figurą raz w miesiącu. Ustaliliśmy z
ks. Krzysztofem, że u nas będzie to zawsze I Środa miesiąca. Zatem w każdą I Środę codzienny
różaniec odmówimy przed figurą Matki Bożej Skalnej, a poprowadzi go właśnie grupa
modlitewna. Kto by chciał należeć do takiej grupy, to zachęcamy, aby przychodzić w I środy
miesiąca, i po jakimś czasie spiszemy te osoby i zawiążemy konkretna grupę. Dziękujmy Matce
Bożej, że poprzez liczne objawienia w różnych miejscach świata przychodzi do nas, aby nam

pomagać. Korzystajmy z Jej dobroci i miłości. Nie jest przypadkiem, że mówimy o Matce Bożej
Skalnej właśnie tej niedzieli, ponieważ w dniu wczorajszym przeżywaliśmy uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP, a Matka Boża w Kalabrii przedstawiła się właśnie jako
Niepokalane Poczęcie. Niech dzisiejsze słowa o objawieniach w Kalabrii będą uczczeniem Jej
Święta. Ks. Krzysztofowi serdecznie dziękujemy za przybycie do nas, wraz z kilkoma
przyjaciółmi (...). Zaraz po mszy św. figura Matki Bożej zostanie przeniesiona do bocznej
kaplicy i odmówiona specjalna modlitwa, a po niej dalsza część Jerycha Różańcowego. (Po 7
odśpiewamy godzinki o Niepokalanym Poczęciu) (Po tej mszy św. różaniec prowadzi ...)

7. Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa na cały tydzień.

