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I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu – a wraz z nim rozpoczyna się nowy Rok
Liturgiczny, który papież Franciszek ogłosił Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, który
rozpocznie się za tydzień, a zakończy 20 listopada 2016 r. Będzie to nadzwyczajny czas
łaski Bożej, z której obyśmy czerpali w obfitości.
2. Adwent - to czas radosnego oczekiwania i przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia.
Dobre przygotowanie wymaga zaś specjalnego osobistego zaangażowania i zmiany w
sposobie życia, dlatego w Adwencie warto się wyciszyć, aby usłyszeć Boga na modlitwie.
Czas adwentu to także czas dobrych postanowień, wyrzeczeń i dobrych uczynków. Bardzo
ważną praktyką jest uczestnictwo w Roratach, czyli Mszy św. adwentowej ku czci Matki
Bożej. W naszym kościele roraty będą codziennie o godz. 6.00 rano. Jedynie w niedziele nie
ma Rorat i Msza św. tradycyjnie o godz. 7.00. Zachęcamy, 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.
3. W programie naszych przygotowań do świąt będzie kilka ważnych punktów: Najpierw
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), do której przygotujemy się poprzez
nowennę, począwszy od dnia jutrzejszego codziennie wieczorem, a po uroczystości w
ramach Oktawy Niepokalanego Poczęcia odprawimy Adwentowe Jerycho Różańcowe
(modląc się przez 7 dni i nocy), a na zakończenie Rekolekcje Adwentowe od 3 niedzieli
adwentu czyli od 13 grudnia.
4. Działająca przy klasztorze młodzieżowa Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus zaprasza
również w Adwencie na warsztaty odnowy duchowej. W programie - siedem spotkań w
kolejne wieczory poniedziałkowe w sali konferencyjnej klasztoru o godzinie 19. 00 - zapisy
w poniedziałek na pierwszym spotkaniu.
5. W ramach przygotowań do świąt będziemy roznosić w naszej parafii opłatki na stół
wigilijny. Zawsze czynimy to na początku Adwentu, nigdy wcześniej, dlatego dzisiaj po
sumie opłatki zostaną poświęcone i roznoszone w najbliższym tygodniu przez członków
Rady Parafialnej, Legionu Maryi, br. Waltera-zakrystianina i kilka chętnych osób z
poszczególnych bloków. Wszyscy będą mieć specjalne identyfikatory. Już dzisiaj
dziękujemy im za tę pomoc, a was prosimy o serdeczne ich przyjmowanie. Ten opłatek
poświęcony w kościele jest wyrazem łączności naszego klasztoru z wami podczas wigilii,
dlatego będzie nam miło, jeżeli go przyjmiecie. Jest też możliwość złożenia przy tej okazji
ofiary na budowę kościoła – a konkretnie na zapłacenie wykonanych dotychczas prac na
placu. W tym roku szczególniej prosimy was o pomoc, gdyż prac budowlanych zostało
wykonanych bardzo dużo, może zbyt dużo, dlatego znacznie przekroczyliśmy budżet
budowlany i jesteśmy na minusie, ale są to prace, których nie można było zrobić tylko
częściowo lecz kompleksowo, stąd taka nasza decyzja, ale mamy nadzieje, że wspólnymi
siłami uregulujemy wszystkie należności, a wykonane prace na placu będą piękne i
pożyteczne dla wszystkich.
6. Dziękujemy tym parafianom, którzy w dniu wczorajszym pomagali fizycznie w pracach
budowlanych.

7. W tym tygodniu przypadnie 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek wizyty
domowe u chorych od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od 17.30. W pierwszą środę
także specjalne nabożeństwo do Matki Bożej z Kalabrii.
8. W przyszłą niedzielę: zmiana tajemnic różańcowych.
9. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć kartki świąteczne.
10. Niech rozpoczęty czas Adwentu będzie dla was czasem błogosławionym, a szczególne
życzenia kierujemy do jutrzejszych solenizantów Andrzejów.
11. Teraz zaś, wedle ubiegłotygodniowej zapowiedzi, wolontariusze Światowych Dni
Młodzieży organizują dziś w całej Archidiecezji akcję pod hasłem „Pomodlę się za ciebie”.
Częściowo już informowaliśmy o tej idei, ale najlepiej niech oni sami podejdą do ambonki i
przedstawią krótko swoje intencje.

