 św. Jacka
Biuletyn
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – 25.12.2016 r.


 W dzisiejszą Uroczystość Narodzenia Pańskiego, w ciągu dnia Msze św. o godz.7.00, 9.00, 10.30
( Suma) 11.00 (dla dzieci w dolnym kościele) i o 12.00 ostatnia Eucharystia. Nie ma Mszy św.
popołudniowej o godz.16.00, ale na godz. 15:30 zapraszamy na Uroczyste Świąteczne Nieszpory
Kolędowe. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za
złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 Jutro, w II Święto Narodzenia Pańskiego obchodzimy pamiątkę św. Szczepana, diakona,
pierwszego Męczennika. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę, nie będzie Nieszporów o
godz. 15.30. Tego dnia zbiórka ofiar do puszek na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny.
 We wtorek przeżywać będziemy Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, nazywanego Apostołem
Miłości, w czasie Mszy św. będzie miało miejsce błogosławieństwo wina ku czci św. Jana. Po
Mszy o godz.8.00 całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.17.00 oraz
Nowenna do MBNP o godz. 8.30
 We wtorek rozpoczną się Odwiedziny Duszpasterskie, tzw Kolęda. Plan odwiedzin jest
zamieszczony w gablotkach, Głosie św. Jacka oraz na parafialnej stronie internetowej.
Podtrzymujmy piękny zwyczaj uczestnictwa w dniu Kolędy we Mszy św. Dla tych, którzy z
różnych przyczyn nie mogą w planowanym terminie przyjąć kapłana z Bożym błogosławieństwem
do swojego domu będzie tzw. kolęda dodatkowa w niedzielę 29.01, można ją zgłaszać w zakrystii
bądź w kancelarii parafialnej. Msza św. wieczorna w tygodniu tylko w sobotę o godz.17.00.
 W środę przypada Święto Św. Młodzianków. O godz. 9.00 Msza św. w intencji wszystkich
dzieci i mam w stanie błogosławionym z indywidualnym błogosławieństwem wszystkich. Po
Eucharystii odbędzie się finał tegorocznych Rorat – prosimy przynieść plansze roratnie.
 W piątek przeżywać będziemy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu : Jezusa, Maryi i Józefa.
Zachęcamy małżonków do obecności i odnowienia podczas Mszy św. ślubów małżeńskich.
 W sobotę 31.12.2016 r. wspomnienie św. Sylwestra. Msze św. będą o godz. 7.00 i 8.00. Po Mszy
św. w Centrum ks. G. G. Gorczyckiego spotkanie osób posługujących w kawiarence. O godz.
15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 16.00
uroczysta Msza św. na zakończenie Starego Roku. Po Mszy św. będzie celebrowane
Nabożeństwo dziękczynno – błagalne na Zakończenie Starego Roku. Za publiczne odśpiewanie
w tym dniu hymnu Te Deum laudamus - Ciebie Boże wielbimy można uzyskać odpust zupełny.
 W przyszłą niedzielę 1 stycznia przeżywać będziemy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, która kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego i wprowadza w Nowy Rok Pański 2017. W tę
uroczystość przypada Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Świecie. O godz. 15.30 zapraszamy na
nabożeństwo o pokój.
 W kancelarii parafialnej przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Krakowa i Kalwarii
Zebrzydowskiej – śladem szopek krakowskich. Wyjazd 14 stycznia o godz.7.00, koszt 50 zł.
 Można jeszcze zapisać się na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej ( 20 – 27.01 ), są dwa miejsca wolne.
 Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali przy budowie szopki betlejemskiej, stawianiu
choinek oraz przygotowaniu wystroju naszej świątyni do przeżywania Uroczystości Bożego
Narodzenia.
 Dzięki Waszej pomocy i ofiarności, czworo ubogich i samotnych starsze osoby mieszkańców
naszej Parafii otrzymało po pół tony opału, 38 świątecznych paczek żywnościowych trafiło do
ubogich z Parafii. Chcemy serdecznie podziękować również za przekazane w bieżącym roku 1 %
podatku na rzecz Parafii, co stanowi kwotę 9640,69 zł.

