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I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent czyli czas przygotowania 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 o godz. 6.00 rano. Jedynie w niedziele nie ma Rorat i
Msza św. tradycyjnie o godz. 7.00. Zachęcamy, aby na roraty przynosić lampiony (świece),
których światło ma nam przypominać, że oczekiwany Chrystus jest Światłością świata.
2. W okresie Adwentu towarzyszy nam także specjalna dekoracja w kościele, którą jest
zazwyczaj adwentowy wieniec. W tym roku Brat Walter przygotował nieco inną i bardzo
wymowną symbolikę, której szczegółowe znaczenie można poznać na tablicy ogłoszeń.
3. W ramach przygotowań do świąt będziemy także roznosić opłatki na stół wigilijny, które
zostaną poświęcone dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 i rozniesione w najbliższym tygodniu
przez członków Rady Parafialnej, Legionu Maryi, br. Waltera 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. Wszelkie ofiary
złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na budowę kościoła.
4. W tym tygodniu przypadnie 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do
uczestnictwa w specjalnych nabożeństwach. W piątek odwiedzimy chorych. Spowiedź
pierwszopiątkowa od 17.30.
5. W przyszłą niedzielę: zmiana tajemnic różańcowych.
6. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć bożonarodzeniowe kartki świąteczne.
7. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. oraz ich rodziców.
8. Także dzisiaj o. Anicet zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Kuźnia Wiary", o godz.
19.00 w sali konferencyjnej klasztoru. Tematem spotkania będą „Naturalne metody
planowania rodziny.” Coraz liczniejsze są bowiem znaki wskazujące, że Boży plan łączący
ze sobą ludzką miłość oraz związaną z nią sferę seksualną i dar płodności, jest przez ludzi
zapominany lub niewłaściwie odczytywany. Życie zgodne z tym zapisanym w ciele
mężczyzny i kobiety planem traktuje się coraz częściej jako mit. Celem obecnego spotkania
"Kuźni" jest zdjęcie czarnego PR z tej tematyki. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, a także
wszystkich poszukujących prawdy. Spotkanie poprowadzą specjalnie zaproszeni goście.
9. Dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy, aby rozpoczęty czas Adwentu był dla
was czasem błogosławionym. Szczególne zaś życzenia kierujemy do solenizantów tego
tygodnia, Andrzejów, Jakubów i Franciszków, prosząc dla wszystkich o błogosławieństwo.
W ich intencji odmówmy: Pod Twoja obronę ....
Oddajmy się także pod opiekę św. Michała Archanioła ....

