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I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. 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. 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. 6.30, czyli pół godziny
wcześniej niż dotychczas, aby pracujący mogli zdążyć do pracy. Jedynie w niedziele msza św.
pozostaje o godz. 7.00. Zachęcamy do przyjścia 5 minut przed roratami, aby śpiewać pieśni
adwentowe. Na roraty można przynosić z domu adwentowe lampiony (świece).
2. W ramach przygotowań do świąt będziemy roznosić w naszej parafii opłatki na stół wigilijny.
Dzisiaj po sumie opłatki zostaną poświęcone. Roznosić je będą od jutra członkowie Rady
Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych i Domowego Kościoła, a także br. Damian i
osoby chętne, mieszkające w danym bloku. Dziękujemy im za tę pomoc, a was prosimy o
serdeczne ich przyjmowanie. Wszelkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przekazane
tradycyjnie na budowę kościoła.
3. Dodatkowo wraz z opłatkami będą w tym roku roznoszone specjalne ankiety do kartoteki
parafialnej. Ankiety te dotyczą zwykłych informacji kancelaryjnych, których nam brakuje lub
mamy niekompletne, ze względu na wiele nowych rodzin w parafii. Bardzo prosimy o przyjęcie
tych ankiet i wypełnienie, a następnie przekazanie kapłanowi po kolędzie.

4. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.
5. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19:00, podczas którego zostanie
wyświetlony film pt. "Tajemnica Tajemnic"- czyli prawdziwa historia ocalenia Polski i świata.

6. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek wizyty domowe
u chorych od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa pół godziny przed Mszą św.
W pierwszą środę specjalne nabożeństwo do Matki Bożej z Kalabrii.
7. We wtorek zapraszamy na mszę św. wieczorną w intencji solenizanta o. Ksawerego.
8. W piątek przypada święto św. Mikołaja. Specjalne spotkanie z Mikołajem organizuje w tym
roku przedszkole „Chatka Puchatka” przy ul. Bogdanówka w sobotę 7 grudnia w godz. 11-13.
Szczegóły na plakacie.

9. Za tydzień w niedzielę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Po
tej uroczystości w ramach oktawy Niepokalanego Poczęcia organizujemy kolejne Jerycho
Różańcowe. Bardzo prosimy aby już dzisiaj zapoznać się z programem Jerycha
wywieszonym na tablicy i zanotować sobie dni i godziny swoich dyżurów modlitewnych.
10. W następną niedzielę Grupa charytatywna Rady Parafialnej będzie zbierać ofiary na
paczki świąteczne dla najuboższych z naszej parafii, co tradycyjnie czynimy od wielu lat.
11. Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na budowę kościoła. W minionym miesiącu
listopadzie otrzymaliśmy łącznie (na składkę, wpłaty bankowe i indywidualne) 5 120 zł.
Dziękujemy także za dzisiejsze ofiary. Nie ukrywamy, że są one w tej chwili bardzo
potrzebne, aby można było kontynuować prace na placu.
12. Życzymy wam obfitości Bożego błogosławieństwa na rozpoczęty czas Adwentu.

