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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dobiega końca oktawa uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, którą połączyliśmy z
siedmiodobowym Jerychem Różańcowym. Zakończenie będzie dzisiaj wieczorem podczas
Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Czeka nas więc jeszcze cały dzień modlitwy, ale już teraz
pragnę z całego serca podziękować tym, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na
wezwanie i wzięli udział w modlitwie, czy to w dzień czy w nocy. Szczególnie dziękujemy tym
osobom i grupom, które prowadziły modlitwy. Dziękujemy o. Berardowi za codzienne kazania w
ramach wieczornych rozważań rekolekcyjnych, a o. Radomiłowi za homilie podczas porannych
rorat. Mamy też nadzieję, że pozytywnie wpłyną na waszą duchowość wieczorne katechezy
audiowizualne. Hasłem przewodnim naszego Jerycha była zachęta Pana Jezusa „Szukajcie
wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane”. Wierzymy, że dzięki naszej
wspólnej modlitwie w sercach wszystkich parafian, nawet tych o słabej wierze, wzbudzi się
większe pragnienie poszukiwania w życiu tego co najważniejsze, czyli Królestwa Bożego i troski
o swoje zbawienia, a wszystko inne, co każdy człowiek potrzebuje, będzie dodane, i nikomu
niczego nie będzie brakować. Swoje prośby osobiste wyraziliście na kartkach – a było ich bardzo
dużo. Modliliśmy się w tych intencjach i dzisiaj będziemy kontynuować. Przychodziliście na
Jerycho dosyć gorliwie, czasami tylko nocne godziny były trudniejsze, ale był też dzień, kiedy o
północy kaplica była niemal pełna - głównie dzięki młodzieży i młodym rodzinom. Trzeba też
zauważyć, że niestety z kilku bloków nie było nikogo – ale może wynagrodzą to Bogu i
pozostaną dzisiaj po każdej Mszy św., aby chociaż trochę włączyć się w to wielkie dzieło
modlitewne. Po każdej zatem dzisiejszej Mszy św. robimy wystawienie Najświętszego
Sakramentu w bocznej kaplicy, i tam kontynuowana będzie modlitwa różańcowa do następnej
Mszy św. Prosimy o pozostanie i przejście do kaplicy, kto tylko może – a z pewnością w
niedzielę więcej z was może.
2. Jak zapowiadaliśmy Grupa Charytatywna Rady Parafialnej będzie dzisiaj zbierać ofiary do
puszki na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin w naszej parafii. Czynimy to od wielu
lat i potrzeby są coraz większe. Z pewnością każdy z was, w duchu adwentowej pobożności,
podzieli się z biednymi tym, co posiada.
3. Także dzisiaj Oaza Dzieci Bożych zaprasza po wszystkich mszach św. na kiermasz ozdób
świątecznych. Ozdoby te wykonały same dzieci (z pomocą pani Agnieszki i swoich
rodziców). Włożyły w to wiele wysiłku i zrobiły piękne rzeczy, a dochód z ich sprzedaży
będzie przeznaczony zarówno dla dzieci z Oazy, jak i na pomoc charytatywną dla rodzin (w
ramach lubelskiej akcji „szlachetna paczka”) w którą Oaza Dzieci Bożych pięknie się
zaangażowała. Warto skorzystać, bo ozdoby są z pewnością ładniejsze i wartościowsze, niż te
nabyte w sklepie, a co najważniejsze – nasze rodzinne.
4. Dzisiaj można jeszcze nabyć kartki świąteczne z życzeniami. Przypominamy przy okazji,
aby do swoich bliskich wysyłać życzenia świąteczne tylko na kartach prawdziwie religijnych
z Panem Jezusem i Świętą Rodziną, a unikać kartek bezbożnych, z pajacykami, bałwanami i
zabawkami. Ta laicyzacja świąt niestety postępuje i zaraża nas, ale nie dajmy się okraść z
prawdziwie religijnego przeżywania świąt.
5. Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego na dalszy czas Adwentu. A teraz wystawienie
Najświętszego Sakramentu i kontynuacja Jerycha Różańcowego w bocznej kaplicy.

