Ogłoszenia na 20 grudnia 2015 r.

Ogłoszenia Parafialne – IV Niedziela Adwentu „C”

20 grudnia 2015 roku.

1. Dzisiaj już ostatnia – IV Niedziela Adwentu. Dobiega końca czas naszego przygotowania na
spotkanie z przychodzącym Chrystusem. O godz. 11,3o nasi harcerze przekażą
Betlejemskie Światło Pokoju
– ogień zapalony i poświęcony w miejscu narodzenia Chrystusa. Po każdej Mszy św. do środy
włącznie to Światło możemy zabierać do naszych domów, aby je zapalić przy wigilijnym stole.
W holu przed zakrystią zostały wystawione szopki wykonane przez dzieci i rodziców w ramach
Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Rodzinną
. Zapraszamy do obejrzenia i wzięcia udziału w głosowaniu, które wyłoni zwycięzców.
O godz. 17,oo w Kościele Zasadniczym uroczysta Koronka do Bożego Miłosierdzia z
ucałowaniem Relikwii św. siostry Faustyny
.
Przed nabożeństwem od godz.
16,45
możliwość przejścia przez
Bramę Miłosierdzia
.

2. Przypominamy, że u naszych harcerzy można jeszcze nabyć poświęcone opłatki wigilijne.
Tam też można nabyć książeczki pt. „Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia”. Również tam do
nabycia kartki świąteczne jako pomoc siostrom klaryskom w Kazachstanie.

3. Przypominamy też, że wypominki roczne za naszych Zmarłych odmawiamy w każdą
niedzielę od godz. 8,4o. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Zapraszamy na Roraty codziennie rano o godz. 6,3o, a w poniedziałek i środę także
wieczorem o godz. 18,oo. Ostatnie Roraty dla dzieci w środę o godz. 18,oo z procesyjnym
przejściem przez Bramę Miłosierdzia.
Okazja do spowiedzi św.
codziennie rano o godz. 6,3o i wieczorem od godz. 17,3o.

1/3

Ogłoszenia na 20 grudnia 2015 r.

5. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 6,3o i 8,oo. W Wigilię nie ma
Mszy św. o godz. 10,oo i wieczornej o godz. 18,oo.
Okazja do spowiedzi św. tylko rano od godz. 6,3o-8,oo.
Biuro Parafialne w Wigilię nie będzie czynne.
Gorąco zachęcamy, aby w Wigilię staropolskim zwyczajem zachować wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych. Zasiadając do wieczerzy pamiętajmy, aby przy stole zostawić wolne miejsce
jako znak naszej otwartości na przyjęcie Chrystusa także w drugim człowieku. Pamiętajmy też o
odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, przełamaniu się opłatkiem przy
składaniu życzeń jako symbolu wzajemnego przebaczenia, modlitwie przed wieczerzą i
wspólnym zaśpiewaniu kolęd. Po wieczerzy wigilijnej całą rodziną udajmy się do kościoła na
Pasterkę.

6. Pasterkę odprawimy o godz. 22,oo. Przed Pasterką o godz. 21,3o nasz chór parafialny
zaprasza na Koncert Kolęd
. Ofiary zbierane na tacę
podczas Pasterki przeznaczymy na Ogólnopolski Fundusz Ochrony Życia.

7. W piątek przypada Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 9,oo; 10,15;
11,3o; 13,oo; 18,oo i 20,oo.
Nie
będzie Mszy św. o godz. 7,3o.
Podczas Mszy św. o godz. 10,15 nastąpi zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
dla tych osób, które podjęły to dzieło 25 marca.

8. W sobotę Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. Msze św. jak w każdą niedzielę.
Ofiary zbierane na tacę w sobotę przeznaczymy na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz katolickich uczelni naszej diecezji.

9. W poniedziałek 28 grudnia od ul. Wojska Polskiego rozpoczniemy tegoroczną wizytę
duszpasterską. Plan kolędy podamy w święta.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W najnowszym „Przewodniku
Katolickim”, który jest także numerem świątecznym warto przeczytać: „A Słowo stało się…
czułością” – refleksje ojca Macieja Biskupa – dominikanina, na temat Bożego Narodzenia;
„Betlejem – ziemskie najświętsze miejsce” – wspomnienia z Betlejem ks. Henryka Seweryniaka;
„ Żyję w zgodzie z sobą” – rozmowa z aktorem Janem Nowickim; „Bóg zawsze daje odpowiedź”
– rozmowa o świętości powszedniej z Szymonem Hołownią, autorem książki „Święci
codziennego użytku”; „Twarze cierpiącego Kościoła” – o prześladowaniach wyznawców
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Chrystusa. Zachęcamy do nabycia i adwentowo-świątecznej lektury.

11. W minionym tygodniu bramy wieczności przekroczyli: śp. Rozalia Bonczyk lat 81 z ul.
BBON 5;
Józef
a Duszyńska
lat 69 z ul. Przod. Pracy 2;
Kunegunda Stoczkowska
lat 75 z ul. Sz. Szeregów 7;
Józef Krobski
lat 62 z ul. Zajęczej 4;
Władysław Nowak
lat 80 z ul. Glinki 116;
Krystyna Leszczyńska
lat 89 z ul. Modrakowej 50;
Helena Kaźmierkowska
lat 84 z ul. Szpitalnej 3 i
Maria Czarnecka
lat 64 z ul. Boh. Westerplatte 3
, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny
odpoczynek………………

12. Na radość płynącą ze świadomości iż Pan blisko jest przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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