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II Niedziela Adwentu – 8 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwając w okresie Adwentu przypominamy, że w tym czasie należy się wyciszyć,
powstrzymać od hucznych zabaw, a w to miejsce zadbać o gorliwość w modlitwie i dobre
postanowienia. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w Roratach, czyli Mszy św.
adwentowej ku czci Matki Bożej. W naszym kościele roraty są codziennie o godz. 6.30, a
kila minut wcześniej rozpoczynamy śpiew pieśni adwentowych.
2. W ramach przygotowań do świąt roznoszone są w naszej parafii opłatki na stół wigilijny.
Roznoszą je członkowie Rady Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych i Domowego
Kościoła, a także br. Damian i osoby chętne z danego bloku. Aby dotrzeć do wszystkich
mieszkańców obchodzą oni blok nawet kilkakrotnie – dlatego dziękujemy im za tę pomoc.
Kontynuować będą w tym tygodniu. Prosimy was o serdeczne ich przyjmowanie, a wszelkie
ofiary złożone przy tej okazji zostaną przekazane tradycyjnie na budowę kościoła. Aby odróżnić
naszych parafian od oszustów, którzy także krążą, przypominamy, że nasi przedstawiciele mają
identyfikatory, zeszyty opieczętowane w kancelarii oraz w tym roku roznoszą specjalne ankiety
do kartoteki parafialnej. Ankiety te są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o ich
przyjmowanie oraz cierpliwe wypełnienie, a następnie przekazanie kapłanowi po kolędzie. Jeżeli
ktoś nie zna wszystkich informacji np. dokładnej daty swojego chrztu itp., to trudno, ale niech
spróbuje wypełnić jak najwięcej. Czasami warto sobie przypomnieć te wydarzenia.
3. Dzisiejszą uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny rozpoczynamy
ośmiodniowe uroczystości Maryjne, czyli Oktawę Niepokalanego Poczęcia. W tym roku
połączymy je z organizacją kolejnego Jerycha Różańcowego oraz rekolekcjami
adwentowymi, spędzonymi przed Najświętszym Sakramentem i z Różańcem w ręku. Kazania
rekolekcyjne będą głoszone codziennie na mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Jerycho
rozpocznie się dzisiaj wieczorem i trwać będzie przez cały tydzień do soboty wieczór. Forma
organizacji Jerycha jest wam już dobrze 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 modlitewny dyżur. Bardzo prosimy o zapoznanie
się z tym wykazem. Można także zabrać sobie wyłożone karteczki z programem albo
odczytać plan na naszej stronie internetowej. Oprócz wyznaczonych godzin zachęcamy do
przybywania na ogólne punkty Jerycha, takie jak: Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15,
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym o 18.00, Apel Jasnogórski o 21, a także Msza Św. o
północy. Dniem spowiedzi rekolekcyjnej będzie sobota w godzinach od 17.00 do 21.00.
Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Jerychu Różańcowym, aby wyprosić dla siebie i dla
innych potrzebne błogosławieństwo oraz wzrost duchowy całej naszej parafii. Jerycho i
wszystkie nabożeństwa będą się odbywać w bocznej kaplicy, która będzie bardziej dogrzana.
Prosimy zatem o wchodzenie do kościoła przez boczne drzwi.
4. W dniu dzisiejszym Grupa Charytatywna Rady Parafialnej zbiera ofiary do puszki na paczki
świąteczne dla najuboższych z naszej parafii, co tradycyjnie czynimy od wielu lat. Prosimy i
tym razem o miłosierny gest.
5. Dzisiaj swą uroczystość patronalną obchodzi Róża Matki Bożej Niepokalanej. Członków tej
róży zapraszamy na spotkanie do klasztornej kawiarenki po mszy św. o godz. 9.00.
6. Życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa na cały tydzień i zapraszamy na Jerycho.

