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Biuletyn parafialny 19
Drodzy Parafianie i Rodacy mieszkający na terenie naszej parafii.
Przeżywamy kolejny adwent w naszym życiu. Adwent jest zapowiedzią szczęścia.
Szczęście to doskonałe dobro – zaspokajające najwyższe pragnienia. Tym dobrem jest
Bóg. Stąd każde zbliżanie się do Niego jest drogą do szczęścia.
Wydaje się, że w dawnej Polsce, kiedy to różnice stanowe były zasadnicze, piękny
zwyczaj adwentowy dobrze i trafnie przypominał istotny warunek – radosnego –
przeżycia świąt Bożego Narodzenia. W czasie Mszy św. roratniej na świeczniku
siedmioramiennym umieszczano 7 świec, które symbolizowały siedem stanów,
przynosił swoją swiecę Król , następnie Prymas, potem Senator, Szlachcic, Rycerz,
Mieszczanin i prosty Chłop. Każdy z nich za Prymasem powtarzał:” Gotów jestem na
przyjście Pana”.
Niech właściwe przeżycie czasu adwentu i spowiedź przedświateczna pozwoli nam
wszystkim wypowiedzieć te piękne słowa:” Gotów jestem na przyjście Pana”.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, by Jezus z betlejemskiej groty obficie
błogosławił w budowaniu domu wiary, nadziei i miłości. A Nowy Rok 2019 niech
będzie pomyślny, bogaty we wszelkie dobro i codzienne zwycięstwa.

O. Antoni Prosowicz OFM
Proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
17.12. 2018 Poniedziałek SPOWIEDŹ ŚWIĘTA od godz. 18:00 w kościele Matki Boskiej Bolesnej w
Bognor Regis

24.12 Poniedziałek: 24.00 ” PASTERKA” Kościół Św. Antoniego na Rose Green PO213HF
25.12 Wtorek: Uroczysość Bożego Narodzenia Msze św.:
Chichester
Bognor Regis
Goring By Sea

godz. 12.00
godz.16.00
godz.18.00

Święto Św. Szczepana 26.12 Środa Msze św:
Chichester
godz.12.00
Bognor Regis
godz.16.00 po Mszy Świętej zapraszamy na wspólne biesiadowanie do Parish
Centre, prosimy o przyniesienie potraw świątecznych na stół szwedzki.
01.01. 2019 Nowy Rok – Wtorek – Msze św.
Chichester godz.12.oo
Bognor Regis godz. 16.00

Wizyta duszpasterska w parafii
Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli
tzw. kolęda. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w
domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterza.
Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?
Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o Boże
błogosławieństwo w Nowym Roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny,
które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się
poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia
parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach,
odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Przy okazji kolędy kapłan poznaje
również warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia ale również i
radości. Taka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości religijnej i do większego
zaangażowania w życie parafii. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzem i
aby to przyczyniało się do wzrostu życia religijnego. Druki zgłoszeniowe na kolędę będą wystawione w
przedsionku kościoła.
Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w druga sobotę lutego na Rose Green PO213HF
w kościele św. Antoniego o godz. 18.00. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
W każdą drugą i czwartą Niedziele miesiąca Msze Św dla DZIECI o godzinie 9:00 w kościele Św.
Antoniego na Rose Green (PO213HF).
W każdy pierwszy piątek miesiąca spowiedź św od godz. 17:30, a Msza Święta o godzinie 19:00 w
kościele Matki Boskiej Bolesnej w Bognor Regis (PO21 1JX)
W każdą PIERWSZĄ SOBOTĘ miesiąca Nabożeństwo pierwszo sobotnie do Matki Bożej o godz. 17:00,
a Msza Św o godzinie 18:00 w kościele Św Antoniego na Rose Green (PO213HF).
Kancelaria Parafialna czynna w każdą sobotę o godziny 12:00 w Parish Center przy kościele Matki
Boskiej Bolesnej w Bognor Regis (PO21 1JX)
Według obowiązującego Prawa na Wyspach Brytyjaskich Polacy zamieszkujący teren danej
parafi chcący otrzymywać zaświadczenia o uczestnictwie w życiu parafii są zobowiązani do
zapisania się na listę parafian.
Informujemy iż wszelkie informacje jak również biuletyny będą zamieszczane na NOWEJ stronie naszej
parafi której adres jest www.parafiabognorregis.com a także na stronie facebookowej.

