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BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj o północy rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie pamiątki Bożego Narodzenia. Na
pasterce było bardzo dużo osób, kościół wypełniony po brzegi – dlatego cieszymy się z waszej
pobożności. W tak pięknym dniu najpierw pragnę złożyć w imieniu naszego klasztoru
serdeczne życzenia wszystkim wam drogim parafianom oraz waszym gościom. Święta Bożego
Narodzenia zawsze intensywniej przypominają nam o Bożej miłości do człowieka – a w tym
roku – ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia - szczególniej chcemy
zauważyć tą miłość, która ukazała się właśnie przez Boże miłosierdzie. Dziękujemy Bogu za to,
że jesteśmy dla Niego tak bardzo umiłowanymi dziećmi, że zdecydował się wysłać na ziemię
swojego Syna, aby odkupił nasze winy. Rok 2016 będzie zapewne rokiem szczególnej Bożej
łaski, dlatego życzymy wam, aby gdy Bóg przyjdzie i zapuka do waszych drzwi, jak kiedyś w
Betlejem – znalazł je jednak nie zamknięte, lecz otwarte i został przyjęty z wdzięcznością i
miłością. Abyśmy przyjęli go do swoich domów, do swoich rodzin. Abyśmy spełniali też
polecenie Chrystusa „bądźcie i wy miłosierni, jak Ojciec wasz w niebie jest miłosierny”. Niech
to dobro niesione innym was samych ubogaca, nada życiu głębszy sens, przyniesie radość i
pogłębia miłość. Niech czuwa nad wami najczulsza miłość Maryi Matki – Bogarodzicy. Przez
Nią zanoście do Boga najważniejsze swoje prośby. Dzielcie się z innymi radością Bożego
narodzenia poprzez składanie sobie życzeń, poprzez radosny śpiew kolęd, poprzez niesienie
pomocy potrzebującym. Szczególne życzenia kierujemy do tych, którzy są chorzy i nie mogli
przyjść do kościoła. Zanieście im światełko z Betlejem, które świeci się tam w betlejemskiej
grocie, niech cząstka naszej radości w kościele będzie także ich udziałem.
1. Święta to czas intensywnych przygotowań, dlatego pragnę serdecznie podziękować tym, którzy
przygotowali kościół na dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy za choinki pani Janinie Kania oraz
kwiaciarni przy ul. Gen. Ducha, i tym którzy pomogli je ustawiać i stroić w kościele – czyli Br.
Walterowi wraz z całą ekipą pomocników, pań, panów i ministrantów, za wiele dni pracy
zarówno w kościele jak i przed kościołem. Dziękujemy pani Zofii która ponownie zrobiła
bombki na choinki – tym razem złote i piękne. Trudno wszystkich wymieniać z imienia, ale
chcemy podkreślić naszą wdzięczność i odprawić w ich intencji specjalną Msze św. 6 stycznia o
godz. 11.00. W sposób szczególny dziękuję o. Cyprianowi – wraz z młodzieżą, za
przygotowanie Szopki. Co roku jest coś nowego. Można jak zawsze do tej szopki wejść,
zobaczyć Boże Dzieciątko i adorować. I właśnie do tej adoracji zachęcamy, aby na zakończenie
Mszy św., po błogosławieństwie, podchodzić do żłóbka i ucałować Boże Dzieciątko. Potem
idąc w lewo wejść głębiej, i zwiedzić całą szopkę.
2. Dziękuję także moim Współbraciom w klasztorze za przedświąteczne prace, spowiedzi czy
rekolekcje, a o. Radomiłowi za homilie podczas Rorat przez cały okres Adwentu. Dziękuje tym,
którzy pięknie na roraty przychodzili.
3. W dniu jutrzejszym, w drugi dzień świąt, Msze św. będą tak, jak w każdą niedzielę.
4. Po świętach, od następnej niedzieli rozpoczynamy kolędę, począwszy tradycyjnie od starego
terenu parafii i pierwszych bloków.
 W niedzielę: ul. Poligonowa i Gen. Ducha
 W poniedziałek: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna i Willowa (oprócz bloków)
 We wtorek: ul. Północna, Sławinek i Zdrojowa

 W środę: bloki Relaksowa 2 i 4
Potem kontynuacja po Nowym Roku od 2 stycznia, co ogłosimy w następną niedzielę.
W soboty i niedziele kolęda od godz. 15.00, a w dzień powszedni od. godz. 16.00.

Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna.
Na czas radosnego świętowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo

