OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Druga Niedziela Zwykła
14 stycznia 2018

1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa:
oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza.
Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem
pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

2.

Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i
uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

3.

W środę Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu
za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.

4. Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”
(Wj 15,6). Zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy w intencji jedności.

5. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami za tydzień, podczas
każdej niedzielnej Mszy Świętej w naszej parafii.

6.

Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia.

7. Pod chórem można nabywać katolicki tygodnik „Idziemy”, i „Gościa Niedzielnego”.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I – św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim.
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki
czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Pragniemy zanieść
do domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Jest to przede wszystkim wizyta
duszpasterska, podczas której zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy,
do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi.

Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu według następującego porządku:

W PONIEDZIAŁEK 15 stycznia 2018
Sokołów – ul. Rodzinna od nr 1- 31 od godz. 1430, jeden ksiądz.
Sokołów – ul. Sąsiedzka, Rodzinna od nr 63-38 od godz. 1430, drugi ksiądz.
Pęcice Wieś – ul. Zaułek i Piachy oraz Pęcice Małe ul. Przepórki,
od godz. 15 00, trzeci ksiądz.

WE WTOREK 16 stycznia 2018
Reguły – ul. Kuchy od godz. 1600, jeden ksiądz.
Reguły – ul. Regulska od kolejki do Al. Jerozolimskich od godz. 1600, drugi ksiądz.
Reguły – ul. Orzeszkowej od godz. 1600, Trzeci ksiądz.

W ŚRODĘ 17 stycznia 2018
Reguły – ul. Powstańców Warszawy 49, Przytorowa, Małego Księcia, Baśniowa,
Calineczki, Kopciuszka, Złotej Rybki, od godz. 1600, jeden ksiądz.
Reguły – ul. Wiejska 6, 8, 10, 12, 14, 16, od godz. 1600, drugi ksiądz.
Reguły – ul. Wiejska – domy rodzinne przy stacji i ul Krótka i Michała,
od godz. 1600, trzeci ksiądz.

W CZWARTEK 18 stycznia 2018
Reguły – ul. Wiejska 3, 5, 7, 9, 11, od godz. 1600, jeden ksiądz.
Reguły – ul. Zielona od godz. 1600, drugi ksiądz,
Reguły – ul. Regulska 43 / Osiedle/, od godz. 1600, trzeci ksiądz,

W PIĄTEK 19 stycznia 2018
Suchy Las – ul. Ks. Woźniaka, od godz. 1600, jeden ksiądz
Pęcice Małe – ul. Konopnickiej i Brzozowa, od godz. 1600, drugi ksiądz.
Pęcice Małe – ul. Dzika i Kamień Polny od godz. 1600, trzeci ksiądz.

W SOBOTĘ 20 stycznia 2018
Wolica – ul. Czajki, Letnia, Zielona, Sowia od godz. 1100, jeden ksiądz,
Wolica – od strony Maksymusa i ul. Cygańska od godz. 1100, drugi ksiądz,
Niedziela 21 stycznia 2018

Planowana na poniedziałek 22 stycznia 2018
Pęcice Małe – dom przy stacji benzynowej i ul. Komorowska,
od godz. 1600, jeden ksiądz.
Pęcice Małe – ul. Leśna, od godz. 1600, drugi ksiądz.
____________________________________________________________________________________________

Serdecznie proszę o przywiezienie i odwiezienie nas z kolędy.

WIZYTA DUSZPASTERSKA - Pokój temu domowi!
Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania
wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Papieżowi każdy
biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła
diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, w domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia.
Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium (przebieg wizyty duszpasterskiej opisano poniżej).
Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im większa jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie z oficjalnym
sługą Kościoła.
PRZEBIEG WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE
Należy taką wizytę odpowiednio przygotować. Stół nakryty białym obrusem, na
nim krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Na stole kładziemy księgę Pisma
Świętego i zeszyty katechetyczne dzieci. Wszyscy domownicy oczekują kapłana
w odpowiednim, stosownym do okoliczności stroju.
Przed przybyciem kapłana możemy wspólnie pomodlić się słowami:
Dziękujemy Ci Chryste za to, że przysyłasz nam kapłana na znak Twej wśród
nas obecności. Spraw, aby wraz z jego przybyciem zagościł w naszym domu Twój
pokój, a błogosławieństwo Twoje niech spocznie na nas, domownikach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Kapłan wchodząc pozdrawia domowników słowami:
K. Pokój temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkającym.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Następują teraz: modlitwy o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, pokropienie wodą święconą, rozmowa duszpasterska. Na zakończenie wizyty kapłan składa
życzenia dla rodziny.
Po wizycie kapłana odmawiamy wspólnie następującą krótką modlitwę:
Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Amen.

Modlitwa
w intencji uchodźców i migrantów
Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,
pozbawieni domu, rodziny
i wszystkiego, co znajome,
doświadczali Twej pełnej miłości obecności.
Ogrzej zwłaszcza serca młodych, starych i tych, którzy są wśród nich najsłabsi.
Spraw, aby czuli, że towarzyszysz im,
tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi
w wygnaniu do Egiptu.
Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei,
tak jak prowadziłeś Świętą Rodzinę.
Otwórz nasze serca, byśmy przyjęli ich
jak nasze siostry i naszych braci,
w twarzach których widzimy Twego Syna, Jezusa.
Amen.

