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II Niedziela Adwentu – 7 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwając w dziękczynieniu po Komunii Świętej, zanim wysłuchamy końcowych ogłoszeń,
najpierw wysłuchajmy ciekawej katechezy (którą zapowiadaliśmy tydzień temu), a którą wygłosi
w formie świadectwa wiary reżyser filmowy Maciej Bodasiński. Witamy go serdecznie i prosimy
do ambonki.
A teraz ogłoszenia:
2. 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, które w naszym kościele są
o godz. 6.00 rano.
3. W ramach przygotowań do świąt roznoszone były w minionym tygodniu opłatki na stół
wigilijny. Pragniemy serdecznie podziękować tym osobom, które mimo zimna wytrwale je
roznosili, próbując nawet kilka razy w danym bloku, aby dotrzeć do wszystkich. Mimo wszystko
udało sie dotrzeć tylko do ok. połowy mieszkańców. Spora część też nie chciała wziąć opłatka.
Tym jednak, którzy przyjęli opłatek, dziękujemy, że chcą być w łączności z nami podczas wigilii.
Niech Pan Bóg błogosławi. Ci zaś, którzy naprawdę nie mogli być w domu podczas roznoszenia,
mogą jeszcze przyjść po opłatek do zakrystii. Dziękujemy też za złożone przy okazji ofiary, które
posłużą do spłacenia należności za wykonane prace budowlane. Brakuje nam bowiem jeszcze ok.
25 tyś. zł. Dziękujemy też za ofiary złożone w minionym miesiącu na budowę kościoła, a także
za dzisiejsze ofiary. W poprzednim miesiącu zebraliśmy łącznie (na tacę i przelewem
bankowym) ... zł. Bóg zapłać.
4. Dzisiaj przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych. Swoją uroczystość patronalną
obchodzi dziś Róża Matki Bożej Niepokalanej. Oni także ufundowali z tej okazji nowe
ampułki na wodę i wino do Mszy św., które przynieśli w procesji z darami.
5. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19:00.

6. Jutro wielka uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Msze św. o 6
rano i 18 wieczorem. Po tej uroczystości w ramach oktawy Niepokalanego Poczęcia
organizujemy kolejne Jerycho Różańcowe, czyli nieustanną modlitwę przez 7 dni i nocy.
Modlitwa ta będzie naszym rekolekcyjnym przygotowaniem do świąt. Kazania
rekolekcyjne będą głoszone codziennie na mszy św. wieczornej o godz. 18.00, a po niej
dodatkowo katecheza audiowizualna. Jerycho rozpocznie się jutro wieczorem, a rozpocznie
się wyjątkowo uroczyście, bo z udziałem zespołu muzycznego GUADALUPE, który pięknie
poprowadzi modlitwę uwielbienia. Dalsza forma organizacji Jerycha jest wam 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 mają swój modlitewny dyżur. Bardzo
prosimy o zapoznanie się z tym wykazem. Można także zabrać sobie wyłożone karteczki ze
skróconym programem albo odczytać go na naszej stronie internetowej. Oprócz
wyznaczonych godzin zachęcamy wszystkich do przybywania na ogólne punkty Jerycha,
takie jak: o 6 rano Msza roratnia, a po niej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, o 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 18.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym i katecheza,
o 21.00 Apel Jasnogórski, a o północy kolejna Msza Św. Dniem spowiedzi rekolekcyjnej

będzie sobota w godzinach od 18.00 do 21.00. Gorąco zachęcamy wszystkich do
uczestnictwa w Jerychu Różańcowym, aby wyprosić dla siebie i dla innych potrzebne
błogosławieństwo. Hasłem przewodnim będą dla nas słowa Pana Jezusa „Szukajcie wpierw
Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane”. Chodzi bowiem o to, że mamy
wiele trosk i potrzeb o które chcielibyśmy Boga prosić, ale okazuje sie, że najpierw
powinniśmy szukać wartości duchowych, a wszystko inne będzie nam dodane. Naczelną
więc intencją Jerycha jest modlitwa o rozwój duchowy naszej parafii. Aby jednak
wyszczególnić wasze specjalne prośby, proponujemy, abyście wypisali swoje prośby na
karteczkach i wrzucili je do pudełka tutaj z przodu, obok zegara i obrazu Jana Pawła II.
My będziemy odczytywać te prośby codziennie podczas wieczornego Apelu
Jasnogórskiego, i w tych intencjach będziemy się szczególnie modlić podczas całego
Jerycha – 7 dni i nocy. Warto więc dołączyć swoje intencje i przyjść się modlić razem z
innymi.
7. W następną niedzielę Grupa charytatywna Rady Parafialnej będzie zbierać ofiary na
paczki świąteczne dla najuboższych z naszej parafii, co tradycyjnie czynimy od wielu lat.
8. Także w następną niedzielę Oaza Dzieci Bożych zaprasza po wszystkich mszach św. na
kiermasz ozdób świątecznych. Ozdoby te wykonują same dzieci (pod kierunkiem
opiekunów), a dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony zarówno dla dzieci z Oazy, jak i
na pomoc charytatywną dla ubogich rodzin (w ramach „szlachetnej paczki”) w którą Oaza
Dzieci Bożych pięknie się zaangażowała. Warto skorzystać, bo ozdoby będą równie piękne,
jak tamtego roku.
9. Jest jeszcze ostatnia szansa zgłoszenia się na sponsorowaną wycieczkę do Warszawy, 22 XII
(będzie można zwiedzić Sejm, Stadion Narodowy i wiele innych ciekawych rzeczy).
Będzie się więc w najbliższym czasie dużo działo – ale zawsze tak jest przed świętami.
10. Życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa na cały tydzień i zapraszamy na Jerycho,
a jeszcze dziś na film.

