św. Jacka
Biuletyn
NIEDZIELA IV ADWENTU – 24.12.2017 r.
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA


 Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę Adwentu, a tym samym Wigilię Bożego Narodzenia.
 Nie ma nabożeństwa o godz. 15.30 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.
 W Uroczystość Narodzenia Pańskiego pasterka o północy. W ciągu dnia Msze św. będą o godz.
7.00, 9.00, 10.30, 11.00 (dla dzieci w dolnym kościele) i o 12.00. Nie będzie Mszy św. o godz.
16.00. O godz. 15.30 zapraszamy na świąteczne nieszpory kolędowe.
 W II Dzień Świąt Bożego Narodzenia w Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika, porządek
Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie nieszporów o godz. 15.30.
 Od środy do piątku Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00.
 W środę w Święto Św. Jana Apostoła po Mszach św. poświęcenie wina ku czci św. Jana.
 Odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda rozpoczną się w środę. Kapłani odwiedzają domy i
mieszkania Parafian, aby nieść Boże błogosławieństwo i spotkać się w bezpośredniej rozmowie z
rodzinami i osobami samotnymi. Niech to będzie okazja do wspólnej modlitwy. C+ M+B + 2018 –
Christus Mansionem Benedicat – Chrystus Mieszkanie Błogosławi – to główny i najważnejszy cel
Kolędy. Pamiętajmy, by na stole nakrytym białym obrusem znalazł się krzyż, świece i woda
święcona. Prosimy wyłączyć telewizor, radio, komputer, zamknąć zwierzęta. Plan odwiedzin
kolędowych jest rozmieszczony w gablotach oraz na stronie internetowej parafii. Kolęda dodatkowa
dla osób, które nie mogą jej przyjąć w wyznaczonym terminie będzie w sobotę 20.01. od godz. 14.00.
Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii.
 W czwartek przypada Święto Świętych Młodzianków. O godz. 9.00 Msza św. w intencji dzieci
oraz matek oczekujących potomstwa, z indywidualnym błogosławieństwem dzieci i matek w
stanie błogosławionym. Po Eucharystii będzie także finał rorat. Prosimy, aby dzieci na tę Mszę św.
przyniosły plansze roratnie.
 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Święto Świętej Rodziny oraz ostatni dzień 2017 r. W
czasie każdej Mszy św. Małżonkowie sakramentalni odnowią przyrzeczenia małżeńskie złożone w
dniu ślubu. Po Mszach św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.00 uroczysta Msza św. a po niej nabożeństwo na
zakończenie starego roku. Za publiczne odśpiewanie w tym dniu w kościele lub kaplicy hymnu
Ciebie Boże wielbimy można uzyskać odpust zupełny. Z racji czwartej niedzieli miesiąca, po Mszach
św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 Dzięki zebranej jałmużnie adwentowej 9 rozbarskich domów otrzymało opał, a 43 rodziny otrzymały
paczki żywnościowe. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w ten szlachetny cel.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną w minionym tygodniu pomoc w przygotowaniu naszej
świątyni do Świąt Bożego Narodzenia: przy stawianiu stajenki oraz choinek oraz posprzątanie i
przystrojenie kościoła.
 Zachęcamy do oddawania głosów na Szopkę Bożonarodzeniową. Szczegóły konkursu na stronie
internetowej parafii i na plakatach.
 Zapraszamy na pielgrzymkę Szlakiem Beskidzkich Szopek Bożonarodzeniowych w dniu 20 stycznia.
Koszt 40 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.

