Już tylko tydzień pozostał nam do oczekiwanych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Niech w trudzie przygotowań nie zabraknie czasu dla duszy i serca.
Nasz patron św. Ojciec Pio, składając życzenia tak napisał:
„Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam
by Wasze serca były jak żłóbek – gotowe przyjąć Dzieciatko Jezus”
I my duszpasterze tej wspólnoty, której patronuje Ojciec Pio
– życzymy tego samego; serca jak żłóbek, pokoju i radości,
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Dziecię Jezus nam błogosławi...
ks. Andrzej Herkt, ks. Jarosław Trojan, ks. Stanisław Duda, O. Joachim Kusz OMI
W czwartek 21 grudnia od godz. 9.00, będziemy przygotowywać kościół do Świąt: budować żłóbek, sprzątać i dekorować
kościół. Proszę serdecznie o pomoc. W piątek 22 grudnia o godz. 6.30 – uroczyste zakończenie Rorat dla dzieci, ale ostatnie
Roraty odprawimy w sobotę 23.XII. o godz. 8.00.
Dzień Spowiedzi św. Adwentowej, z udziałem zaproszonych spowiedników w piątek 22 grudnia w godz. 9.00-12.00 i od
godz.16.00-20.00, z przerwą na Mszę św. o godz. 18.30, na której będziemy się modlić w sprawach trudnych i beznadziejnych
za wstawiennictwem św. Rity.
Niech ten życiodajny sakrament przyciągnie do Bożego Miłosierdzia jak najwięcej naszych parafian. Bądźmy też sami
apostołami i przekażmy to zaproszenie tym, którzy może nie dowiedzą się o tym z ogłoszeń czy naszej gazetki!
Ostatnia 4 niedziela Adwentu – przypada w tym roku w Wigilię, 24 grudnia.
Msze św. będą do południa jak w każdą niedzielę! Nie będzie Mszy św. wieczornej. Natomiast Pasterki jak zapowiadaliśmy
przed rokiem będą o godz. 21.00 i 23.00.
W poniedziałek 25 grudnia Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. jak w każdą niedzielę z jednym wyjątkiem! Nie
będzie Mszy św. o godz. 8.00.
Zaś w drugie Święto, św. Szczepana 26 grudnia Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30.
W środę, 27 grudnia święto św. Jan Apostoła i Ewangelisty, na Mszy św. o godz.16.00 – obrzęd poświęcenia wina!
Czwartek, 28 grudnia święto św. Młodzianków męczenników. Na godz.16.00 zapraszamy Mamy z dziećmi, którym
udzielimy specjalnego błogosławieństwa.
W sobotę 30 grudnia – odwiedzimy chorych z sakramentami od godz. 9.00.
W niedzielę, 31 grudnia Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Msza św. wieczorna o godz.18.30 z nabożeństwem
dziękczynnym za mijający rok, w intencji zmarłych w tym roku naszych parafian (można też dołączyć zmarłych w 2017 r.
naszych bliskich a mieszkających poza parafią.).
W Uroczytość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2018 r. nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak
w każdą niedzielę.
4 stycznia – przypadnie Pierwszy Czwartek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od godz.15.00.
5 stycznia – Pierwszy Piątek miesiąca, od tego roku, ten dzień rozpoczynać będziemy o godz. 15.00 – Wystawieniem
Najświętszego Sakramentu, Koronką do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem drogi krzyżowej. Spowiedź św. rozpoczniemy
o godz.16.00, co pół godziny udzielimy też komunii św., która jest wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Wieczorna Msz św. już z Uroczystości Trzech Króli.
W Pierwszą Sobotę miesiąca 6 stycznia, przypadnie Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) Msze św.
z poświęceniem kredy i kadzidła jak w każdą niedzielę. Po Mszy św. o godz. 12.15 – kolędowanie z dziećmi klas III. Nabożeństwo
Pierwszych Sobót miesiąca o godz.17.30, a po wieczornej Mszy św. kolędowanie na plebanii.
Zaś w niedzielę 7 stycznia, na Mszy św. o godz. 12.15 i po Mszy z koncertem wytąpi Kwintet „Grandioso” Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. W niedzielę 14 stycznia kolędować będą na mszy św. o 12.15 Scholla Familia i PIOsenki.
Od nowego roku 2018, chcemy też wprowadzić specjalną Mszę św. z prośbą o uzdrowienie duchowe i fizyczne! Raz
w miesiącu – dokładnie w czwarty czwartek każdego miesiąca. Będzie to połączone z nowenną do św. ojca Pio, czasem
wypadnie też św. Rity. W styczniu będzie to 25 stycznia, czwartek godz.18.30.
Ogłoszenia planowanych wyjazdów, pielgrzymek i imprez parafialnych
1. Nasza tradycyjna Parafialna Zabawa Karnawałowa! Odbędzie się w sobotę; 10 lutego 2018 r. Miejscem będzie HotelRestauracja „Przylesie”, ul. Bukowska 2 w Sierosławiu.
2. Planujemy też następujące pielgrzymki – wyjazdy A). na Mazury z Gietrzwałdem, 1-3 maja B). 4-9 czerwca śladami
św. Jana Pawła II, C). Do Gruzji i Armenii 24.06.-04.07., D). 27-30 lipca do Budapesztu z formułą 1 i Grand Prix Węgier.
Programy są na naszej stronie internetowej – zapisy w zakrystii.
Plan duszpasterski podczas kolędy
W czasie kolędy, a więc od 27 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r.
Msze św. w tygodniu będą w dni powszednie o godz. 8.00 i 16.00, w soboty o godz. 8.00 i 18.30, w niedziele bez zmian:
8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30.
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od godz.15.00-16.00, w środy od 8.30 do 10.00.
Wraz z księdzem Jarosławem i Ojcem Joachimem, Oblatem 27 grudnia br., rozpoczynamy kolędowanie – odwiedziny
duszpasterskie naszych parafian. Cieszymy się na to spotkanie z Wami, wspólną modlitwę, poświęcenie domu i Boże
błogosławieństwo, które chcemy Wam przynieść!
Wasz proboszcz
ks. Andrzej Herkt

