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I Niedziela Adwentu – 30 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Gościmy dzisiaj ks. dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Dziękujemy mu za
homilię, a po Mszy św. prosimy w jego imieniu o wsparcie remontu tej szkoły, datkiem do puszki
przy wyjściu z kościoła.
2. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu – a wraz z nim rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny,
który papież Franciszek ogłosił Rokiem Życia Konsekrowanego. Cały więc najbliższy rok
będziemy głębiej rozważać ideały życia zakonnego i modlić się o powołania.
3. Adwent - to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 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. 6.00 rano, czyli wcześniej niż dotychczas,
o co prosiło wielu z was, aby zdążyć do pracy. (Informujemy tym samym osoby, które

zamówiły Msze św. w Adwencie na godzinę poranną, że zostaną odprawione o godz. 6.00
- na Roratach, a nie o godz. 7.00). Jedynie w niedziele msza św. pozostanie o godz. 7.00.
Zachęcamy też, aby na roraty nieść ze sobą zapalone adwentowe lampiony (świece). Światło tych
lampionów ma nam przypominać, że oczekiwany Chrystus jest Światłością świata, który
rozświetli drogi naszego życia.
4. W ramach przygotowań do świąt będziemy roznosić w naszej parafii opłatki na stół wigilijny.
Zawsze czynimy to na początku Adwentu, nigdy wcześniej, dlatego dzisiaj więc po sumie opłatki
zostaną poświęcone i roznoszone w najbliższym tygodniu przez członków Rady Parafialnej,
Legionu Maryi, br. Waltera-zakrystianina i osoby chętne z danego bloku. Już dzisiaj dziękujemy
im za tę pomoc, a was prosimy o serdeczne ich przyjmowanie. Wszelkie ofiary złożone przy tej
okazji zostaną przekazane tradycyjnie na budowę kościoła – a konkretnie na zapłacenie
wykonanych dotychczas prac na placu. Wiemy, że niestety w niektórych blokach krążyli już
oszuści, podający się za przedstawicieli naszej parafii i niektórzy te opłatki wzięli, ale mimo
wszystko prosimy o przyjęcie także naszego opłatka – nawet bez żadnej ofiary – ponieważ ten
opłatek jest specjalnie poświęcony dla was w kościele i jest wyrazem łączności naszego klasztoru
z wami podczas wigilii. Jest to więc sprawa duchowa. Prosimy także, aby naszego opłatka nigdy
nie wyrzucać lecz spożyć, gdyż jest poświęcony.

5. 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 wieczorną Mszą
św. W pierwszą środę specjalne nabożeństwo do Matki Bożej z Kalabrii.
6. W sobotę przypada święto św. Mikołaja. Z tej okazji ulicami miasta przejdzie specjalny Orszak
Świętego Mikołaja, który odwiedzi niektóre Domy Dziecka, pacjentów Dziecięcego Szpitala
Klinicznego przy ul. Chodźki oraz dzieci niepełnosprawne w ośrodku przy ul. Hirszfelda.
W trakcie tego barwnego korowodu od godz. 11.00 przedstawione zostaną sceny z życia św.
Mikołaja, zaprezentowane przez teatr Panoptikum. Na zakończenie orszaku odbędzie sie piknik z
niespodziankami. Zapraszamy rodziców z dziećmi. Początek przy kościele św. Mikołaja.
7. W następną niedzielę będziemy gościć reżysera filmowego Macieja Bodasińskiego, który
podobnie jak kiedyś Leszek Dokowicz da świadectwo swojej wiary po każdej Mszy św.,
a wieczorem wyświetli piękny film o cudach związanych z Najświętszym Sakramentem.

8. W następnym tygodniu w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczniemy
kolejne Jerycho Różańcowe, które będzie także rekolekcyjnym przygotowaniem do świąt.
Szczegóły za tydzień.
9. W przyszłą niedzielę: zmiana tajemnic różańcowych.
10. Także w przyszłą niedzielę o. Radomił zaprasza rodziców i młodzież przygotowującą sie
do bierzmowania na dodatkową Mszę św. o godz. 14.30.
11. W związku z ogłaszaną-sponsorowaną wycieczką dzieci do Warszawy informujemy, że
ostatecznie planowana jest na 22 grudnia. Ci którzy są chętni, proszeni są o podanie
dzisiaj swoich danych w zakrystii i spełnieniu wymagań zakupu cegiełki.
12. W imieniu Brata Waltera–zakrystianina pragniemy jeszcze podziękować tym paniom,
które pomagają przy wystroju kościoła.
13. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć kartki świąteczne.
14. Życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa na rozpoczęty czas Adwentu.

