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III Niedziela Adwentu – 13 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwający okres Adwentu skłania nas do szczególnej gorliwości religijnej, aby Chrystus, gdy
przyjdzie, zastał nas czuwających na modlitwie, dlatego w ostatnich dniach podjęliśmy
modlitewny trud przez 7 dni i nocy, czyli Jerycho Różańcowe. Chcemy nim uczcić Matkę
Najświętszą w Oktawie Jej uroczystość Niepokalanego Poczęcia oraz gorliwie rozpocząć
Święty Rok Miłosierdzia. Dziś już 6 dzień Jerycha, a zakończymy go jutro o 21.00 podczas
Apelu Jasnogórskiego. Niech Bóg wynagrodzi tym wszystkim, którzy dotychczas
pozytywnie odpowiedzieli na wezwanie i przychodzili na modlitwę zarówno we dnie jak i w
nocy. Szczególnie dziękujemy tym osobom i grupom, które prowadziły modlitwy, a także
ojcom z klasztoru, którzy prowadzili rozważania na Apelach Jasnogórskich. Ojcu
Radomiłowi zaś za homilie podczas porannych rorat. Ogólna gorliwość parafian była różna,
w zależności od pory dnia (bo wiadomo, w nocy jest trudniej), ale chwała tym, którzy z
różnych bloków i ulic się dołączali. Prosimy, aby nie tracić gorliwości, a wręcz przeciwnie,
aby jeszcze bardziej zmobilizować się w te najbliższe dni, bo dzisiaj rozpoczęliśmy
rekolekcje Adwentowe. Specjalnie umieściliśmy Rekolekcje na koniec Jerycha, aby
wcześniejszą modlitwą dobrze przygotować się do rekolekcji i wymodlić gorliwość religijną
dla wszystkich parafian, zwłaszcza tych zagubionych i oddalonych od Chrystusa. Także dla
cierpiących i obarczonych zbyt wielkimi trudami życiowymi. Musimy nawzajem wspierać
się w modlitwie. Jeżeli ktoś z was ma jeszcze swoje szczegółowe intencje, to nadal może je
dołączyć do intencji Jerycha, wrzucając karteczkę do specjalnego pudełka. Oby każdy z nas
wymodlił sobie potrzebne łaski, a cała nasza parafia wzrastała duchowo.
2. Teraz przypomnę informacje dotyczące rozpoczętych dziś 3-dniowych Rekolekcji
Adwentowych. Głosi je, jak słyszeliśmy, ks. Józef Maciąg – biblista i autor telewizyjnych
rozważań „Lectio Divina”. Bardzo mu dziękujemy za przyjęte zaproszenie. Prosimy Ducha
Świętego o łaski zarówno dla niego, jak i dla nas, abyśmy otwarli swój umysł na Boże
Słowo i przyjęli je głęboko w sercu. Podczas rekolekcji Msze św. w niedzielę są bez zmian,
natomiast w dzień powszedni (poniedziałek i wtorek) porządek jest następujący: O 6 rano
Msza roratnia z kazaniem rekolekcyjnym, a po niej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu.
O 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a wieczorem 2 Msze św. z kazaniem: o godz.
18.00 i o 20.00 (dla tych, co dłużej pracują). O 21.00 Apel Jasnogórski. Dniem spowiedzi
rekolekcyjnej będzie poniedziałek w godzinach wieczornych od 18.00 do 21.00. Rekolekcje
zakończymy we wtorek Mszą św. o godz. 20.00. Gorąco zachęcamy.
3. W minionym tygodniu zakończyliśmy roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Mamy
nadzieję, że udało się dotrzeć do większości. Pragnę po raz kolejny podziękować tym
osobom, które wytrwale je roznosili, i tym którzy opłatek przyjęli, a nadto złożyli ofiarę na
budowę kościoła. Jeżeli ktoś nie otrzymał opłatka, to są jeszcze w zakrystii.
4. 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 zawsze pięknie się w to włączaliście, dlatego również i dzisiaj zachęcamy, aby w duchu
adwentowej pobożności, czynić dobre uczynki.
5. Dzisiaj spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami o godz. 12.15.

6. Oaza Dzieci Bożych przygotowała na dzisiaj kiermasz świątecznych ozdób. Są one jak
zawsze piękne i ciekawe. Trudno dokładnie wymieniać pełen asortyment, ale na uwagę
zasługują ręcznie robione przez dzieci kartki świąteczne, choinki, stroiki i - tradycyjne sianko pod stół wigilijny. Wszystko to będzie można zobaczyć i zakupić po Mszy św.
Uzyskane fundusze są przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje oazowe dla
naszych dzieci oraz pomoc dla najuboższych w ramach akcji "Szlachetna Paczka". Część z
tych pieniędzy pomoże w sfinansowaniu nowego tabernakulum w naszej świątyni. Oaza
będzie także sprzedawać ozdoby świąteczne w przyszłą niedzielę. Będą wówczas dostępne
żywe stroiki. Warto skorzystać!
7. W najbliższy piątek, 18 grudnia, o godz. 2000. zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. w
intencji Światowych Dni Młodzieży, oraz w intencjach, które w pierwszą niedzielę adwentu
zebrali od Was Wolontariusze. Po Mszy Św. nabożeństwo, w czasie którego będą odczytane
wszystkie Wasze intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich parafian, a
szczególnie tych, których w tym dniu obejmujemy modlitwą, oraz rodziny, które
zdeklarowały się przyjąć do swoich domów młodych, którzy przyjadą właśnie do nas.
8. W następną niedzielę 20 grudnia zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach klubu
dyskusyjnego „Kuźnia wiary”. Spotkanie o godz. 19.00 w klasztornej kawiarence,
poświęcone będzie tematowi „Kto będzie zbawiony?”.
9. Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego na dalszy czas Adwentu i zachęcamy do
gorliwego przeżycia rekolekcji.

