Ogłoszenia Parafialne na 13 grudnia 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

III Niedziela Adwentu „B”

13 grudnia 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już III Niedzielę Adwentu. Św. Jan Chrzciciel wskazuje na bliskość
Mesjasza, który pełen mocy przychodzi do nas. Koronka do Bożego Miłosierdzia w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Dzisiaj przypada 39. Rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w naszej Ojczyźnie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarach stanu wojennego
i o wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce. Bóg
zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę i wszelkie ofiary składane na pokrycie kolejnej raty
należności za wykonany remont elewacji Kościoła Nawiedzenia.

2. Poświęcone opłatki, parafialne kalendarze oraz świece Caritas można nabywać u naszych
harcerzy w kościele południowym. OdÂ poniedziałku 14 grudnia do piątku 18 grudnia przy
naszym kościele będzie podstawiony kontener na makulaturę. Zachęcamy naszych parafian,
aby przy okazji przedświątecznych porządków wspomogli naszych misjonarzy, gdyż pieniądze z
makulatury przeznaczymy na misje.

3. Przypominamy, że Roraty odprawiamy codziennie o godz. 6,3o oraz dodatkowo w piątki o
godz. 18,oo. W piątki od godz. 17,oo wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu, która
kończy się nabożeństwem przed wieczornymi Roratami. Spowiedź św. w tym tygodniu podczas
każdej Mszy św. oraz wieczorem od godz. 17,3o; a w piątek już od godz. 17,oo. Zapraszamy,
aby spowiedzi nie odkładać na ostatnią chwilę przed Świętami. Już dziś informujemy, że ze
względu na ograniczenia związane z pandemią, w tym roku odprawimy dwie Pasterki:
pierwsza o godz. 22,oo a druga o północy.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, aby każdy kto tylko zechce, mógł na Eucharystii
spotkać przychodzącego do nas Zbawiciela świata. Tradycyjnie przed pierwszą Pasterką od
godz. 21,3o nasz chór parafialny zaprasza na koncert kolęd.

4. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Jana od Krzyża – kapłana i Doktora K-ła. Jest to

1/3

Ogłoszenia Parafialne na 13 grudnia 2020 r.

Dzień Imienin naszego ks. Biskupa
. Pamiętajmy w modlitwach o naszym Arcypasterzu i Jego posłannictwie Następcy Apostołów w
naszej diecezji.

5. Dzisiaj przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”
zbierają podpisy poparcia na rzecz ustawy wspierającej polską rodzinę. Gorąco zachęcamy do
poparcia swoim podpisem tej ważnej inicjatywy obywatelskiej. Podpisy można składać tylko
dzisiaj.

6. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w domach w sobotę 19
grudnia w godz. przedpołudniowych. Chętnych prosimy zgłaszać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym do czwartku włącznie.

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10,15 nasi harcerze przekażą Betlejemskie
Światło Pokoju
, ogień zapalony w miejscu Narodzenia Pana Jezusa. Do Wigilii będzie możliwość zabrania
tego ognia do swoich domów.

8. Ponieważ niektóre osoby pragną przyjmować Komunię św. w postawie klęczącej, dlatego
przed ambonką wystawiony jest klęcznik aby chętnym to umożliwić i ułatwić.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać: „W
dyskusji o życiu nie może być mowy o kompromisie” – stanowisko Abpa Stanisława
Gądeckiego – przewodniczącego KEP; „Wskazywać oczekiwanego” – rozważanie niedzielnego
Słowa Bożego; „Nadzieja, czyli być razem w cierpieniu” – rekolekcje adwentowe; „Niewinny
kardynał i media” – przypadek uniewinnionego kard. Georga Pella; „Najmłodsza córka Kościoła”
– o ożywieniu religijnym w zlaicyzowanej Francji. Zachęcamy do nabycia i adwentowej lektury
religijnej.

10. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty parafialnej przekroczyli: śp. Tere
sa Sarosiek-Porębska lat 84; Róża Kałuża lat 87; Barbara Sopińska lat 75; Michał Soroko
lat 89; Tadeusz Janowicz lat 85; Józef Czyż lat 67; Zygfryd Chojnacki lat 84; Anna Fijał lat
83 i Kazimierz Surma lat 72
, których razem z ofiarami stanu wojennego i wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy
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Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…………………….

11. Na otwieranie naszych serc dla przychodzącego Pana przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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