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III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwający okres Adwentu skłania nas do szczególnej gorliwości religijnej, aby Chrystus, gdy
przyjdzie, zastał nas czuwających na modlitwie i gotowych na jego przyjcie, dlatego dzisiaj
rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Wybraliśmy ten czas rekolekcji specjalnie w czasie
trwającej Oktawy Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, aby wraz z Maryją, naszą
ukochaną Matką w niebie trwać na modlitwie i tak przygotować swoje serce, aby
w betlejemskim żłóbku rozpoznać i złożyć hołd naszemu Bogu, jako Panu i Królowi,
którego parę dni temu uznaliśmy w uroczystym akcie. Nie jest to wcale takie proste
i oczywiste, dlatego musimy wymodlić gorliwość religijną także dla tych parafian, którzy są
zagubieni i oddaleni od Chrystusa. Tegoroczne rekolekcje wygłosi nam ks. dr Janusz
Borowski, który pracuje w Nisku ale wiele lat temu pracował także w naszej parafii (jeszcze
w starym kościółku) i bardzo naszą parafię z sentymentem wspomina, przyjeżdżając na
każde uroczystości, dlatego z pewnością z wielkim zaangażowaniem i miłością będzie
wygłaszał nam słowo Boże. Prosimy także 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 6.00 rano Msza św. Roratnia z kazaniem
rekolekcyjnym, a po niej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu. Wieczorem 2 Msze św. z
kazaniem: o godz. 18.00 i o 20.00 (dla tych, co dłużej pracują). Dniem spowiedzi
rekolekcyjnej będzie poniedziałek w godzinach wieczornych od 17.00 do 21.00. Rekolekcje
zakończymy we wtorek Mszą św. o g. 20.00. W poniedziałek i wtorek ofiary na tace
przeznaczone będą dla rekolekcjonisty.
2. W poniedziałek – oprócz spowiedzi - będzie jeszcze dodatkowa motywacja do gorliwszej
modlitwy, gdyż tak, jak w każdy drugi poniedziałek miesiąca zapraszamy na specjalne
nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła, by za jego przyczyną modlić się
o uwolnieni od zła i wszelkich zniewoleń duszy i ciała. Nabożeństwo wypadnie ok. godz.
19.00 dlatego można na nie pozostać albo po Mszy św. o godz. 18.00 albo przyjść wcześniej
przed Mszą św. o godz. 20.00. Indywidualne prośby do św. Michała Archanioła będzie
można złożyć na karteczkach przed nabożeństwem.
3. W dniu dzisiejszym, jak zapowiadaliśmy, Grupa Charytatywna Rady Parafialnej będzie
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.
4. Przy stoliku z gazetami są dzisiaj do nabycia świece Caritas, a także kalendarze misyjne.
5. Dodatkowe elementy ozdób świątecznych przygotuje dla nas Oaza Dzieci Bożych, która za
tydzień zorganizuje kiermasz świątecznych ozdób - choinki, stroiki, żłóbki itp.
6. 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 roznosiły i tym którzy opłatek przyjęli, a nadto złożyli ofiarę na
budowę kościoła. Jeżeli ktoś nie otrzymał opłatka, to są jeszcze w zakrystii.
7. Dzisiaj przypominamy o spotkaniu dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców,
oraz wieczorem o godz. 19.00 spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania.

8. Na koniec dodatkowa wiadomość, już poza kościelna, ale z gratulacjami dla tych, którzy w
październiku głosowali na projekty budżetu obywatelskiego, gdyż okazało się, że nasza
dzielnica wygrała 3 projekty, na które najliczniej głosowaliście i które będą wykonywane w
przyszłym roku. Są to:
 budowa boisk wraz z bieżnią przy szkole
 budowa boiska ogólnodostępnego do koszykówki i siatkówki na naszym osiedlu Botanik
 i budowa ścieżki rowerowej koło szkoły.
Rada Dzielnicy dziękuje wszystkim którzy wspierali to głosowanie.
9. Na dalszy czas Adwentu życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego i zachęcamy do
gorliwego uczestnictwa i przeżycia rekolekcji.

