OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ADWENTU
22 grudnia 2019
1. Dziś IV Niedziela Adwentu. Dziękujemy wszystkim, którzy przeżyli Adwent w
duchu przygotowania do Bożego Narodzenia. Dziękujemy za obecność na
Roratach, za udział w rekolekcjach i sakramencie pokuty, za przygotowanie paczek
dla potrzebujących wsparcia materialnego. Dziękujemy wspólnotom modlitewnym
naszej parafii – Neokatechumenatowi, Odnowie w Duchu Świętym i Kościołowi
Domowemu za pomoc w przygotowywaniu ciepłego kakao i ciasteczek dla dzieci
przychodzących na Roraty. Dziękujemy wiernym, którzy wzięli udział w nocnym
czuwaniu na Jasnej Górze. Ufamy, że gorliwie przeżyty czas Adwentu pomoże nam
spotkać Nowonarodzonego Jezusa.
2. We wtorek przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte w Wigilię będą
sprawowane tylko rano: o godz. 645 – ostatnie Roraty, 730, 800 i 900. Nie będzie Mszy
św. o godz. 1800. Godziny wieczorne poświęćmy modlitwie i spotkaniom przy
wigilijnym stole w naszych domach, w gronie rodziny i bliskich. Wszystkich parafian
zapraszamy na Pasterkę o godz. 2400. Uroczystej Sumie o godz. 1200 w pierwszy
dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie przewodniczył Bp. Andrzej Franciszek
Dziuba, Ordynariusz naszej Diecezji.
3. W Uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt, czyli we
wspomnienie Św. Szczepana, Msze święte będą sprawowane według porządku
niedzielnego. Jednak w Wigilię i w dwa dni świąteczne nie będziemy odmawiać
codziennego Różańca o godz. 1700. Powrócimy do tej codziennej modlitwy po
świętach.
4. Zakończyliśmy Renowację Misji Parafialnych. Szczególnym owocem tej renowacji
będzie nawiedzenie rodzin naszej parafii przez Matkę Bożą w Jej jasnogórskim
wizerunku. Nawiedzenie rozpoczniemy od najbliższej Niedzieli,
w której obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Na sumę o godz. 1200 zapraszamy
mieszkańców Świeryża, od których rozpocznie się wędrówka Matki Bożej po
domach wiernych naszej parafii.
5. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej przy bocznym wyjściu z Bazyliki, gdzie
również możemy zaopatrzyć się w inne pamiątki świąteczne. Proszę zwrócić uwagę,
że świąteczne wydania zarówno Gościa Niedzielnego jak i Niedzieli kosztują 10 zł.
6. Plan wizyty duszpasterskiej, w nadchodzącym tygodniu:
SOBOTA, 28 grudnia
– godz. 1000
-ul. Poznańska
00
- godz. 12 -ul. Kopernika

- 3 księży
- 1 ksiądz

PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia - godz. 1000
Niedźwiada
- 4 księży
00
- godz. 16
os. Starzyńskiego 5 - 3 księży
00
- godz. 16 os. Tkaczew 5
- 1 ksiądz
WTOREK, 31 grudnia
- godz. 1000
Popów – Wieś
4 księży
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Stefana Pełkę, +Śp. Sławomira
Mroza. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

