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NIEDZIELA III ADWENTU - GAUDETE – 17.12.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy III Niedzielę Adwentu nazwaną Gaudete – Radości, od słów św. Pawła, które dziś
usłyszeliśmy: „Radujcie się zawsze w Panu. Radujcie się! Pan jest blisko!”
 O godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory Adwentowe, podczas których poświęcone zostaną opłatki
na stół wigilijny, szopki i figurki Dzieciątka Jezus.

















W tygodniu:
Do końca tygodnia zapraszamy wszystkie dzieci na Msze św. Roratnie; od poniedziałku do piątku
o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 8.00. Roraty dla dorosłych w sobotę o godz. 7.00. Dzieci
przynoszą ze sobą lampiony, dorosłych prosimy, by przynieśli ze sobą świece. Jałmużna adwentowa,
składana po każdej Mszy św. Roratniej przeznaczona jest na zakup opału dla najuboższych
mieszkańców Rozbarku.
W poniedziałek i w kolejnych dniach o godz. 9.00 prosimy o pomoc panów przy montażu stajenki
betlejemskiej. Również zwracamy się z serdecznym apelem o zaangażowanie się w sprzątanie i
strojenie naszego kościoła przed Świętami Bożego Narodzenia.
W poniedziałek w godz. 14.00-16.00 spotkanie Samopomocowej grupy wsparcia dla osób chętnych i
potrzebujących, które prowadzi p. Anna Sarnecka.
We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a po
niej cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00 zapraszamy
na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
Spowiedź przedświąteczna: wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota w godz. od 6.45 do 8.30 i od
16.00 do 18.00. Noc konfesjonałów w Kościele Trójcy Św. w środę od godz.20.00 – 24.00.
We wtorek o godz. 17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
zapraszamy na zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe.
W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W przyszłą IV Niedzielę Adwentu i jednocześnie niedzielę wigilijną nie będzie nabożeństwa
popołudniowego oraz Mszy św. o godz. 16.00.
Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego i Świąt Narodzenia Pańskiego.
Do pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów religijnych: łamania opłatkiem, wspólnej modlitwy,
odczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, śpiewaniu kolęd.
Dary żywnościowe dla ubogich można składać przy ołtarzu Serca Bożego. Za złożone dary gorąco
dziękujemy. Trafią one w formie paczek świątecznych do ubogich mieszkańców Rozbarku.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Szczegóły konkursu
na stronie internetowej parafii i na plakatach.
Dziś ostatnia niedziela Rozbarskiego Jarmarku Adwentowego, podczas którego możemy się
zaopatrzyć w ręcznie wykonane lampiony roratnie, figurki Dzieciątka Jezus, świece Caritas, opłatki
na stół wigilijny, Gościa Niedzielnego oraz Kalendarz Parafialny na rok Pański 2018.
PAN JEST JUŻ BLISKO, PRZYCHODZI, BY NAM UDZIELAĆ SWOICH DARÓW I ŁASK.
OTWÓRZMY SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA JEZUSA,
KTÓRY PRAGNIE TOWARZYSZYĆ NASZEJ CODZIENNOŚCI.
NIECH NAM W TYM POMOŻE OCZYSZCZENIE NASZYCH SERC W SAKRAMENCIE
POKUTY. TYLKO Z CZYSTYM SERCEM BĘDZIEMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJŚCIE
CHRYSTUSA. OBYŚMY MOGLI Z RADOŚCIĄ GO PRZYJĄĆ.

