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BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj o północy rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie pamiątki Bożego Narodzenia.
2. W tak pięknym dniu pragnę złożyć w imieniu naszego klasztoru serdeczne życzenia wszystkim
naszym drogim parafianom oraz ich gościom. Święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam
przede wszystkim to, że Bóg nas kocha – i dlatego w święta wszystko jest kolorowe, błyszczące,
migocące, radosne – bo Bóg niesie nam dary – ale najważniejszym darem jest On sam – Jesus.
Mały, skromny Jezus na sianku. Nie szukajmy więc radości wśród prezentów (choć to miłe), ale
właśnie w kościele, przy żłóbku Pana Jezusa. Niech Boża Dziecina, która przynosi na świat dary
i łaski, obsypie was nimi jak najobficiej. Niech obdarzy Was wiarą, nadzieją i miłością - taką
wiarą, która czyni cuda – taką nadzieją, która pomoże przetrwać najtrudniejsze chwile - taką
miłością, która zdolna jest nie tylko kochać najbliższych ale nawet przebaczać wrogom. Niech
Jezus przebywa nie tylko w symbolicznym żłóbku, ale niech także narodzi się w waszym sercu i
zamieszka w waszym domu. Uczyńcie Jezusa najważniejszą postacią dzisiejszych świąt – bo
„gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu”. Niech także
czuwa nad wami miłość Maryi Matki – Bogarodzicy - wpatrujcie się w Jej miłość i przez Nią,
przez Matkę zanoście do Jezusa wasze prośby. Niech w te święta spłynie na wasze domy Boży
Pokój i Dobro, którym dzielcie się z innymi. Dzielcie się poprzez składanie sobie życzeń,
poprzez radosny śpiew kolęd, poprzez niesienie pomocy potrzebującym. Szczególne życzenia
kierujemy do tych, którzy są chorzy i nie mogli przyjść do kościoła. Zanieście im światełko z
Betlejem, które świeci się tam w betlejemskiej grocie, niech cząstka naszej radości w kościele
będzie także ich udziałem.
3. Święta to czas intensywnych przygotowań, dlatego pragnę serdecznie podziękować tym, którzy
pomagali przystroić kościół na dzisiejszą uroczystość. Dziękuje tym, którzy ofiarowali nam
choinki do kościoła (pani Janinie Kania i państwu Mydlarzom), tym którzy pomogli je ścinać,
ustawiać i stroić w kościele. Zajęło to sporo czasu, bo choinek wiele, zatem Bóg zapłać panu
Mieczysławowi, Władysławowi, Łukaszowi, Mateuszowi i Henrykowi. Szczególnie dzielnie
pomagali ministranci (pod kierunkiem prezesa Pawła), za co im dziękujemy. W sposób
szczególny dziękuję o. Cyprianowi – wraz z młodzieżą, za przygotowanie Szopki – co roku
proponuje nam coś innego - tym razem jest to symboliczna grota betlejemska. Można do niej
wejść, zobaczyć Boże Dzieciątko i adorować. I właśnie zachęcamy do tej adoracji, aby na
zakończenie Mszy św., podchodzić do żłóbka i ucałować Boże Dzieciątko. Dla usprawnienia
najlepiej wchodzić jednym wejściem po prawej stronie i wyjść z drugiej strony.
4. W dniu jutrzejszym, w drugi dzień świąt, Msze św. będą tak, jak w każdą niedzielę.

5. Od piątku rozpoczniemy wizytę kolędową w następującej kolejności:
 Piątek: ul. Poligonowa (oprócz bloków) i ul. Gen. Ducha
 Sobota: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna i cała Willowa (oprócz bloków)
 Niedziela: ul. Północna, Sławinek i Zdrojowa
 Poniedziałek: ul. Relaksowa 2 i Relaksowa 4
Potem kontynuacja po Nowym Roku od 2 stycznia.

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 15.00.
6. Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna. Różne sprawy
kancelaryjne będzie można załatwić w niedzielę po mszy św.
Na czas radosnego świętowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo

