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poniedziałek, 21.12.2020

IV Niedziela Adwentu
Ogłoszenia na 4 Niedzielę Adwentu
1. Przed nami ostatni tydzień rorat. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w przygotowaniu się do Świąt Bożego Narodzenia; zachęcam do skorzystania z
sakramentu pokuty i pojednania, aby z czystym sercem zasiąść do stołu wigilijnego i podzielić się opłatkiem.
2. W środę o godz. 7.00 nowenna do MB Nieustającej pomocy, później Msza św. roratnia.
3. W czwartek ostatnie roraty; 6.30 godzinki i o 7.00 Msza św. roratnia. To był piękny czas przygotowania pod hasłem “Cuda nad cudami”. Wszyscy
ubogaciliśmy się przepiękną treścią rozmyślań o Eucharystii. Dzieci przynoszą w czwartek roratnie plansze z naklejkami.
4. W poniedziałek zawieziemy paczki do Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce, Jolanta Kowalik, 784536509 jako pomoc z naszej
Parafii; dziękuję wszystkim anonimowym Darczyńcom.
5. W czwartek wieczorem Wigilia; gdy zgromadzimy się w domach rodzinnych i wyjdzie pierwsza gwiazda na niebie rozpoczynamy wieczerzę; program
wigilii jest tradycyjnie ten sam w każdym domu: kolęda Wśród nocnej ciszy, Ewangelia o Narodzeniu Chrystusa, modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
również modlitwa i pamięć o zmarłych, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń, śpiew kolęd, spożywanie 12 posiłków postnych /bez mięsa i
alkoholu/.
6. Po wigilii rodzinnej gromadzimy się o 23.30 na Wigilii Parafialnej - podzielimy się opłatkiem, pośpiewamy kolędy z dziećmi naszej szkoły, które
przygotowały nam Ucztę Słowa i Kolęd. O północy Pasterka.
7. W piątek Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. jak w niedzielę: 8.00; 10.00 i 12.00.
8. W sobotę drugi dzień świąt; Święto św. Szczepana. Msze jak w niedziele i święta. Na każdej Mszy poświęcenie owsa. Po Mszach zbiórka na KUL.
9. W przyszłą niedzielę Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Na każdej Mszy św., w Roku Rodziny małżonkowie odnowią przyrzeczenia
małżeńskie.
10. Intencje Mszalne:
11. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” dodatek specjalny: modlitwy na rozpoczęcie kolacji wigilijnej a także jak pandemia wywróciła życie, także parafialne
do góry nogami. Co w tym roku z oczekiwaną przez wielu kolędą? Zachęcam do czytania.
12. Dziękuję za choinki do Kościoła Nadleśnictwu Przedborze.
13. Do wtorku proszę dzieci z naszej szkoły o wykonanie białych gwiazdek o różnej wielkości do dekoracji bożonarodzeniowej. Każde dziecko przygotuje
10 gwiazdek.
14. W środę po roratach zapraszam młodzież ze wszystkich wiosek do przygotowania Kościoła na święta: ubieramy choinki, przygotujemy szopkę
bożonarodzeniową.
15. W środę pojadę do chorych z sakramentami. Proszę o zgłaszanie chorych do zakrystii.
16. W przyszłą niedzielę mamy tacę gospodarczą. Jednocześnie dziękuję za wszystkie składane ofiary, za wszelką pomoc, prace wykonywane przy parafii.
17. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia ze słowem na serce: „Jeste?my odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, tak?e
za to, czego nie robimy” i dar modlitwy: “Pod Twoją obronę”…
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