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ŚWIĘTO JEDNOŚCI I POKOJU
Adwent,

Boże

Narodzenie

–

oto

treść

miesiąca,

który

rozpoczynamy. Adwent – to pamiątka tęsknego, trwającego cztery tysiące
lat, oczekiwania ludzkości na przyjście Zbawiciela świata. Boże
Narodzenie – to radosna chwila spełnienia tego oczekiwania. A więc
święty to czas zbawienny, w którym z wdzięcznością za nasze Odkupienie
Boga chwalić modlitwą i pokutą i do wielkiego święta gotować się mamy.
To święto miłości i pokoju, a tego tak dziś mało wśród ludzi; to święto
dzieci, których widok niejedno serce wielką dziś troską napełnia. O dobre,
cnotliwe dzieci, módlmy się więc w tym miesiącu, módlmy się dla nich o
dary Bożego Dzieciątka, a dla rodziców o dobre tych dzieci wychowanie.
Chcemy, aby w kraju naszym Serce Boże królowało, prośmy o zacnych,
pokój i zgodę miłujących tegoż kraju obywateli.
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DOBA EUCHARYSTYCZNA – 12 grudnia
W archidiecezji częstochowskiej praktyka „doby eucharystycznej”
trwa od 1987 roku. Ustanowiona została przez Księdza Arcybiskupa
Stanisława

Nowaka

jako

odpowiedź

na

II

Krajowy

Kongres

Eucharystyczny. Codziennie, przez 365 dni w roku, adoracja odbywa się w
innym kościele Archidiecezji; są to także kaplice domów zakonnych,
seminarium i inne miejsca.

W naszej parafii odprawiamy dobę

eucharystyczną 12 grudnia każdego roku.

Do adoracji zapraszamy:
godz. 8.00

Msza św. na rozpoczęcie adoracji

godz. 9 - 10

Żywy Różaniec – św. Franciszka

godz. 10 - 11

Żywy Różaniec – św. Anny

godz. 11 - 12

Żywy Różaniec – NMP Królowej Polski

godz. 12 - 13

Gminna, Zakopiańska, Spartakusa, Irysowa, Biała

godz. 13 - 14

Rybacka, Flisacka, Ks. Dzierżonia, Ikara

godz. 14 - 15

Kiepury, Beskidzka, Gruntowa, Jabłonowa

godz. 15 - 16

Chór Cantilena, Średnia, Kalinowa, Św. Rocha

godz. 16 - 17

Ministranci, lektorzy, KSM, Skwerowa, Modra, Krzemienna,
Winicjusza

godz. 17.30

Msza św.

godz. 18.00

Msza św.

godz. 19 - 20

Kosów, Luba, Kolarska, Wiolinowa, Kredowa

godz. 20 - 21

Odrodzenia, Zatokowa, Św. Pawła, Pawia, Dawna, Spartańska
i zakończenie adoracji

PROGRAM PARAFIALNYCH REKOLEKCJI
ADWENTOWYCH
13 – 16 GRUDNIA 2018 r.
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Redemptorysta z Gliwic.
CZWARTEK (13 grudnia)
Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem wprowadzającym

PIĄTEK (14 grudnia)
Godz. 9:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym,

Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym

SOBOTA (15 grudnia)
Godz. 9:00 Godz. 10.00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym,
Spowiedź i nauka rekolekcyjna dla młodzieży z klas
VII, VIII, gimnazjum i szkół średnich.

Godz. 11.00 -

Spowiedź (klasy IV – VI), a po spowiedzi nauka
rekolekcyjna dla dzieci szkół podst. (kl. I – VI).

Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA
SOBOTA – GODZ. 8:30 – 11:30 i 17:00 – 19:00

NIEDZIELA (16 grudnia)
Godz. 7.30 Godz. 9:00 -

Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką dla młodzieży (klasa VII, VIII,
gimnazjum, szkoły średnie i pracująca)

Godz. 11.00 -

Msza św. z nauką dla dzieci.

Godz. 12:30 -

Msza św. z nauką ogólną

Godz. 17:00 -

Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji.

W czasie adwentu roraty w dni powszednie o godz.
18.00. Zapraszamy dzieci z lampionami roratnimi, ich
rodziców oraz młodzież z klas VII, VIII do udziału w roratach
w każdy wtorek i czwartek. Dzieci przynoszą ze sobą kartkę z
napisanym

dobrym

uczynkiem,

podpisaną

imieniem

i

nazwiskiem oraz klasą. Po Mszy św. będzie losowanie figurki
Pana Jezusa. W ostatnim dniu rorat będą także nagrodzone
najpiękniejsze lampiony. Dzieci oraz młodzież biorąca udział
w roratach otrzymają pamiątki.
Od I niedzieli adwentu, w zakrystii lub kancelarii
parafialnej,
świece

można

„CARITAS”

nabywać
na

stół

wigilijny w cenie: duża – 12 zł.,
mała

–

6

sprzedaży

zł.

Dochód

tych

ze

świec

przeznaczony jest na pomoc dla
dzieci z najbiedniejszych rodzin i
domów dziecka oraz leczenie chorób nowotworowych dzieci i
dorosłych.
Przypominamy także, że można nabywać opłatki na
stół wigilijny. Ofiary składane za opłatki są przeznaczone na
zapłatę za prace remontowe w naszym kościele.
W

czwartą

niedzielę

adwentu

otrzymamy

Biuletyn wraz programem wizyty duszpasterskiej.

Świąteczny

