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BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj o północy rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie pamiątki Bożego Narodzenia. Kościół
na pasterce był wypełniony po brzegi – dlatego cieszymy się z waszej obecności.
W tak pięknym dniu pragnę najpierw złożyć w imieniu naszego klasztoru serdeczne życzenia
wszystkim wam drodzy parafianie oraz waszym gościom.
Niech Dziecię Jezus ubogaci was swoimi darami, które obficie z niebios na ziemię przynosi,
abyście w zdrowiu, radości i pokoju szli przez życie, ciesząc się Jego błogosławieństwem.
Niech Święta Rodzina otoczy opieką wasze rodziny, krewnych i przyjaciół, a szczególnie
weźmie w opiekę naszą Ojczyznę, by zapanowała braterska zgoda. 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.
2. Święta to też czas intensywnych przygotowań, dlatego pragnę serdecznie podziękować tym,
którzy przygotowali kościół na dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy Br. Walterowi wraz z całą
ekipą pomocników, pań, panów i ministrantów, za wiele dni pracy zarówno w kościele jak i
przed kościołem. Sam Brat Walter pragnie serdecznie podziękować i wyszczególnić wszystkich
którzy bezinteresownie pomagali w wycince, transporcie i ustawieniu choinek; w dekorowaniu
kościoła; wykonaniu ozdób na choinki i do wnętrza świątyni, oraz tym którzy dostarczyli
światełko betlejemskie. Osoby te tym bardziej zasługują na wdzięczność, gdyż tego roku
liczba pomagających była o połowę niższa. Ci zaś którzy nie mogli dotrzeć - z powodów
niezależnych od nich – wspierali całe przedsięwzięcie swoją szczerą modlitwą, za co również
jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ponieważ wyraźnie proszono o niewymienianie w
podziękowaniach imion i nazwisk, tak też czynimy. Dobry Bóg wie o wszystkich i wynagrodzi
każdy dobry, bezinteresowny czyn. Niemniej jednak aby okazać naszą wdzięczność, zostanie
odprawiona Msza święta w intencji wyżej wymienionych, która sprawowana będzie 6 stycznia
o godzinie 11.00.
Dziękuję także moim Współbraciom w klasztorze za przedświąteczne prace, spowiedzi czy
rekolekcje. W sposób szczególny dziękujemy 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.
3. Tegoroczna uroczystość Bożego Narodzenie niesie jeszcze dodatkową okoliczność, szczególnie
ważną dla naszej parafii. Otóż dzisiaj przypada 100.na rocznica śmierci św. Brata Alberta –
patrona naszego kościoła. Zmarł dokładnie w Boże Narodzenie w 1916 r. Z okazji tego
jubileuszu, Episkopat Polski i Sejm Rzeczypospolitej, ustanowił rok 2017 Rokiem Św. Brata
Alberta – w uznaniu jego zasług dla Polski jako artysty, patrioty i opiekuna ubogich. A zatem
począwszy od dzisiaj, cały rok 2017, będzie dla naszej parafii szczególnym rokiem, co
będziemy się starać podkreślać poprzez organizowanie różnych uroczystości. Wstępny program
wypisaliśmy na folderze, który będzie roznoszony do waszych domów podczas kolędy.
Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w naszych poniedziałkowych nabożeństwach ku czci
Brata Alberta. Pragniemy też w tym roku zaakcentować codziennie godzinę 12.00 i modlitwę
Anioł Pański. Św. Brat Albert zmarł bowiem w Boże Narodzenie dokładnie w południe, kiedy
dzwony Krakowa zaczęły bić na modlitwę Anioł Pański. Dlatego też w naszym kościele,

począwszy od dzisiaj, także w południe będzie bił dzwon, wzywając do modlitwy Anioł Pański,
a zarazem przypominający o jubileuszowym roku Brata Alberta. Ktokolwiek dzwon usłyszy,
niech tą modlitwę zmówi.
4. A teraz zapowiedź na najbliższe dni.
W dniu jutrzejszym, w drugi dzień świąt, Msze św. będą tak, jak w każdą niedzielę.
W sobotę 31 grudnia zakończenie roku kalendarzowego. Zapraszamy na nabożeństwo
dziękczynno-błagalne i Mszę św. o godz. 18.00. Zapraszamy również w noc sylwestrową na
Mszę św.
o północy,
aby godnie i uroczyście powitać Nowy Rok.
Po mszy św. o północy tradycyjne spotkanie w klasztornym refektarzu.
5. W następną niedzielę świętujemy Nowy Rok. Mimo, że będzie to 1 niedziela miesiąca, zmianę
tajemnic różańcowych przeniesiemy na tydzień później 8 stycznia.
6. W tym tygodniu rozpoczynamy też wizytę kolędową począwszy tradycyjnie od starego
terenu parafii.
 We Wtorek: ul. Poligonowa (oprócz bloków)

 W Środę: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Gen. Ducha, Mineralna, Północna i
Zdrojowa.
 W Czwartek: ul. Sławinek
 W Piątek: ul. Willowa (oprócz bloków)
Dalszy ciąg po Nowym Roku. Program jest też umieszczony na stronie internetowej parafii.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele kolęda od godz. 15.00.
7. Zachęcamy do nabywania gazet świątecznych – Niedzieli, Gościa niedzielnego i Miłujcie się.
Tym razem prosimy aby samodzielnie zabierać sobie te gazety ze stolika przy wyjściu z
kościoła.
8. Teraz przyjmijmy końcowe błogosławieństwo, a po błogosławieństwie zachęcamy, aby
podchodzić do żłóbka i adorować Boże Dzieciątko poprzez ucałowanie. Potem idąc w lewo
wejść głębiej, i zwiedzić całą szopkę.

o. godz. 12.00 zmówić Anioł Pański

