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II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwając w okresie Adwentu zachęcamy do szczególnej gorliwości religijnej, aby Chrystus,
gdy przyjdzie, zastał nas czuwających na modlitwie, pełnych gotowości i z naręczem
dobrych uczynków. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w Roratach, które w naszym
kościele są o godz. 6.00 rano. Zachęcamy dzieci, aby przychodziły z lampionami.
2. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy ogólnopolskie obchody Jubileuszu 1050 rocznicy
chrztu Polski. Z tej okazji w lubelskiej katedrze ks. abp Stanisław Budzik dokonał
poświęcenia specjalnych świec Jubileuszowych. Ta świeca umieszczona została przy
chrzcielnicy, obok paschału, aby przypominała nam o tym jubileuszu i skłaniała do
uwielbienia Boga za wielki dar wiary przekazany naszym przodkom. Niech nas także
zobowiązuje do gorliwego życia wiarą i przekazywania jej przyszłym pokoleniom Polaków.
3. W ramach przygotowań do świąt roznoszone były w minionym tygodniu opłatki na stół
wigilijny. Pragniemy serdecznie podziękować tym osobom, które wytrwale je roznosili,
próbując nawet kilka razy w danym bloku, aby dotrzeć do wszystkich. Mimo wszystko
wiele rodzin było nieobecnych. Pozostały jeszcze bloki Pergolowa 5, Kasztelańska 31,
Relaksowa 23,23,27 i domki na Limbowej, gdzie opłatki dotrą w najbliższych dniach. Tym
którzy przyjęli opłatek, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za złożone przy tej okazji
ofiary, które posłużą do spłacenia należności za wykonane liczne prace budowlane. Brakuje
nam bowiem jeszcze ok. 58 tyś. zł. Dziękujemy też za ofiary złożone w minionym miesiącu
na tacę lub przelewem, a także za dzisiejsze ofiary. W poprzednim miesiącu zebraliśmy
łącznie 10 300 zł. To był lepszy miesiąc. Bóg zapłać za zrozumienie!
4. Bóg zapłać też p. Mariuszowi z ekipą za wytrwałe i codzienne prace przy kościele.
5. Dzisiaj przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych. Swój dzień patronalny ma też
Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19:00.
A teraz kilka informacji na najbliższy tydzień.
7. We wtorek przypada wielka uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Msze św. o godz. 6 rano, a wieczorem o godz. 18 i dodatkowa o 20.00. Przypominamy też,
że w tym dniu ma miejsce ogłoszona przez Maryję specjalna „Godzina Łaski dla całego
świata”, w południe od. godz. 12 do 13. Zachęcamy więc, aby w tym czasie przyjść do
kościoła (kto tylko może) na chwilę indywidualnej modlitwy, by skorzystać z tego czasu
łaski.
8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia rozpocznie także ogłoszony przez papieża Franciszka
jubileuszowy i nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Zostaną otwarte po raz kolejny
jubileuszowe drzwi, zarówno w Rzymie, jak i w katedrach całego świata i w sanktuariach.
Te otwarte drzwi Bożej łaski niech nas zachęcą, abyśmy z Bożego Miłosierdzia i dobroci
czerpali w obfitości.
9. Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia i czas Adwentu skłania nas do tego, aby po Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia, w ramach jej oktawy, zorganizować kolejne Jerycho Różańcowe,
czyli nieustanną modlitwę przez 7 dni i nocy. Rozpoczniemy go w najbliższy wtorek
wieczorem Mszą św. o godz. 20.00, a zakończymy w następny poniedziałek Apelem
Jasnogórskim. Pod koniec Jerycha odprawimy 3-dniowe Rekolekcje Adwentowe, które

będą trwać od następnej niedzieli do wtorku, a poprowadzi je ks. Józef Maciąg, biblista,
autor telewizyjnych rozważań „Lectio Divina”. Mamy nadzieję, że wcześniejsze Jerycho
Różańcowe dobrze przygotuje nas do przeżycia rekolekcji, a wspólną modlitwą uprosimy
dla wszystkich naszych parafian potrzebne łaski. Tych łask z pewnością każdy z was
potrzebuje wiele. Można je wyrazić w cichej prywatnej modlitwie, ale można także podać
głośno, abyśmy się wszyscy w tej intencji modlili. Dlatego też, przy wyjściu z kościoła stoi
specjalne pudełko, do którego można wrzucać karteczki ze specjalną prośbą i intencją, w
jakiej chcielibyście, abyśmy się modlili do Matki Bożej przez te 7 dni i nocy Jerycha.
Prośby będą odczytywane podczas codziennych Apeli Jasnogórskich o godz. 21.00. Jeżeli
więc masz swoje troski i kłopoty, pomożemy ci w modlitwie, ale ty też przyjdź i pomóż
innym! Dla lepszej organizacji ciągłości modlitwy, jak zawsze wyznaczone zostały
odpowiednie osoby i grupy prowadzące, a także zapraszani są mieszkańcy poszczególnych
ulic i bloków. Dokładna informacja, kto i kiedy ma swój modlitewny dyżur, została
wypisana na specjalnej ulotce, rozniesionej do waszych domów wraz z opłatkiem
wigilijnym. Jeżeli ktoś nie był obecny w domu i nie otrzymał tej kartki, to są one
wystawione na stoliku przy wyjściu z kościoła - można je sobie zabrać i zapoznać się z
programem Jerycha oraz Rekolekcji Adwentowych. Bardzo prosimy o gorliwe
potraktowanie wyznaczonego czasu modlitwy. Oprócz wyznaczonych godzin zachęcamy też
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., o 21.00 Apel Jasnogórski, a o północy kolejna Msza Św. Podczas rekolekcji
będzie też dodatkowa Msza św. dla dłużej pracujących o godz. 20.00. Dniem spowiedzi
rekolekcyjnej będzie poniedziałek w godzinach od 18.00 do 21.00. Gorąco zachęcamy.
10. W następną niedzielę Grupa charytatywna Rady Parafialnej będzie zbierać ofiary na
paczki świąteczne dla najuboższych z naszej parafii, co tradycyjnie czynimy od wielu lat.
11. Także w następną niedzielę Oaza Dzieci Bożych zaprasza po wszystkich mszach św. na
kiermasz ozdób świątecznych. Wiemy już z doświadczeń poprzednich lat, że są to piękne i
ciekawe ozdoby, dlatego warto skorzystać i wspomóc dzieci.
12. Dzisiaj można już nabyć kartki świąteczne z życzeniami, a za tydzień świece Caritas.
13. Za tydzień spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami.
Wiele jest tych punktów na najbliższy czas – ale zawsze tak jest przed świętami.
14. Życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa i zapraszamy na Jerycho oraz
rekolekcje.

