PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

3 grudnia 2017 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej to jedno z dzieł
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Centrum Służby Rodzinie. Jego zadaniem jest pomoc materialna dla najuboższych
kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi. Obecnie Fundusz wspiera ok. 600 matek
od czwartego miesiąca ciąży do 6 miesiąca życia dziecka. Fundusz działa dzięki
bezinteresownej i pełnej zaangażowania pracy wolontariuszy. Z racji Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) przeprowadzana jest zbiórka ofiar na to
dzieło. Za wszystkie ofiary złożone na ten cel w imieniu potrzebujących serdeczne
dziękujemy.
Osoby konsekrowane wraz z przyjaciółmi zapraszają na ostatnią już odsłonę
spektaklu „Przywracajmy nadzieję ubogim”, która odbędzie się w niedzielę 3
grudnia o godz. 18.00 w Teatrze D.O.M. przy ul. Piotrkowskiej 243. Wstęp na
przedstawienie jest wolny.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej
Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na adwentowe skupienie, które odbędzie się 9
grudnia od godz. 10.00 w kaplicy Św. Krzysztofa przy kościele oo. Jezuitów Łódź
(ul. Sienkiewicza 60). Skupienie poprowadzi ks. dr Przemysław Szewczyk.
Dziś pierwsza niedziela Adwentu i początek nowego rok liturgicznego. Adwent jest
czasem oczekiwania na Chrystusa, który ma przyjść i który już przychodzi. Starajmy
się nie zgubić z oczu tego, co istotne w nadchodzących świętach Narodzenia Pańskiego.
Rozpoczynamy również nowy rok duszpasterski. Będziemy go przeżywać pod hasłem
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
W czasie adwentu zapraszamy do uczestnictwa w roratach, adwentowych mszach św.
ku czci Matki Bożej, które w naszym kościele będą sprawowane codziennie od
poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Zapraszamy do udziału w nich, w miarę
możliwości, całymi rodzinami, z zapalonymi lampionami, które niech będą znakiem
naszego oczekiwania na przyjście Jezusa.
Dzisiaj (w niedzielę) o godz. 11.00 poświęcenie medalików dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
Dzisiaj (w niedzielę) o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne.
W czwartek 7 grudnia o godz. 16.00 Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na
modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i kapłanów do sali parafialnej.
W piątek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Msze
św. o godz. 7.00, 9.00, 17.30 i 18.00. Z tą uroczystością związana jest „Godzina Łaski”.
Zapraszamy na wspólną modlitwę przed Najśw. Sakramentem od godz. 12.00 do 13.00
w kaplicy.

10. W sobotę msza św. Męskiej Grupy Różańcowej o godz. 7.00 i comiesięczne spotkanie.
11. W sobotę 2 grudnia w naszej parafii odbył się dzień skupienia dla grup parafialnych.
Dziękujemy wszystkim za udział w tym duchowym spotkaniu i za jego przygotowanie.
12. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – nabożeństwo adoracyjne o godz.
17.00 i możliwość spowiedzi;
13. Również w czwartek spotkanie modlitewne Grupy Modlitwy Wstawienniczej Marana
Tha o godz. 18.30 w sali parafialnej.
14. W sobotę o godz. 18.30 zapraszamy osoby, które śpiewały w naszym chórze
parafialnym, jak i te które chciałby dołączyć do chóru chętne, aby rozpocząć
przygotowania do świat i do odpustu. Zajęcia poprowadzi p. Andrzej Wąsikiewicz.
15. Dzisiaj (w niedzielę) będzie można oddać krew dla chorego Bartka. Akcja będzie
trwała od godz. 11.30 do 13.30. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą i chcieliby oddać
krew dla chorego dziecka.
16. Trwa roznoszenie opłatków na stół wigilijny do katolickich domów w naszej parafii.
Opłatki roznoszą przedstawiciele naszej parafii. Przy tej okazji możemy wesprzeć
budowę naszego kościoła. Każda osoba wydelegowana przez naszą parafię będzie miała
stosowne upoważnienie od księdza proboszcza. Za ofiary służące nam wszystkim już
dzisiaj dziękujemy – Bóg zapłać.
17. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – ofiary składane na tacę są szczególnie
przeznaczone na budowę kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, za te składane na
tacę, składane z racji kolędy, również i za te przesyłane na konto parafialne. Również
dziękuję wszystkim za ofiary przeznaczone na obiady dla dzieci z mniej zamożnych
rodzin.
18. Prace budowlane jeszcze trwają. Przygotowujemy się w tym tygodniu do
wybetonowania słupów w środku kościoła, a także do wykonania wieńca podokiennego
w ścianie głównej. Bóg zapłać za wsparcie modlitewne i materialne.
19. Trwa zbiórka artykułów żywnościowych dla potrzebujących z naszej parafii. Jeśli ktoś
chce wesprzeć tę akcję, to prosimy o przynoszenie artykułów trwałych takich jak:
mąka, ryż, makaron, cukier, olej, puszki itp., a także środki chemiczne do sprzątania i
składać je do pudełka przy ołtarzu.
20. Caritas zaprasza do włączenia się w akcję Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom 2017.
Celem akcji jest rozprowadzenie specjalnych świec. Dzięki funduszom ze sprzedaży
świec organizowane jest dożywianie dzieci, paczki świąteczne, wypoczynek dla dzieci i
młodzieży. Taką świecę można nabyć w kiosku parafialnym – duża świeca kosztuje 13
zł, a mała 5zł.
21. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Adwent to nie wczasy”;
- „Gość Niedzielny”: „Pokolenie smartfona”;
- „Niedziela” – art. „Jestem Niepokalane poczęcie”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.
14. Wszystkim, życzymy dobrej niedzieli, błogosławionego tygodnia. Niech Dobry Bóg
wszystkim błogosławi.
15. Módlmy się za zmarłych parafian: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za naszą
Ojczyznę.

