OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA ADWENTU – 02.12. 2018 r.
1. Rozpoczynamy okres Adwentu, który jest czasem przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia, a także powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch
powodów okres Adwentu przedstawia się jako czas świętego i radosnego oczekiwania.
2. W naszej świątyni w czasie adwentu roraty będą odprawiane: w poniedziałek, środę i piątekwieczorem o godz. 1800 w tych dniach dzieci przychodzą z lampionami i przynoszą ze sobą
karteczki na których mają wypisane swoje imiona i nazwiska, we wtorek, czwartek i sobotę
roraty będą odprawiane rano o godz. 600. Zapraszamy do licznego udziału w roratach.
3. W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, we
wtorek św. Barbary,

w czwartek św. Mikołaja, w piątek św. Ambrożego. W sobotę

przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia msze św. będą sprawowane
o godz. 700, 900 i 1800. W przyszłą niedzielę mszy św. o godz. 1030 będą poświęcone medaliki
dla dzieci, które w przygotowują się do Pierwszej Komunii św.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, z tej racji zapraszamy do kościoła na adorację
od godz. 1700, w pierwszy piątek miesiąca do południa odwiedzimy osoby chore, spowiedź
od godz. 1700.
5. W poniedziałek po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia
Maryja. Serdecznie zapraszamy.
6. Wiem, że często Państwo ze swoich posesji usuwają choinki, które są już za duże, albo
przeszkadzają. Takie choinki można przeznaczyć do dekoracji świątyni na okres świąt
Bożego Narodzenia. Osoby, które chciałyby przeznaczyć choinki na ten cel, proszę o kontakt
w najbliższych dniach.
7. Tradycyjnie już, w drugą niedzielę Adwentu przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek
na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
8. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy; można nabyć także
świece CARITAS (większe w cenie 15 zł., małe w cenie 5 zł.).
9. W sobotę w kaplicy szpitalnej zapraszamy do udziału w modlitewnym „Jerycho”. Adoracja
Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 730 przez całą dobę. Główną intencją będzie
modlitwa w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników.
10. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafii zmarli: Jan Ciszewski i Romuald Stanny,
których pogrzeby odbędą się w poniedziałek i wtorek. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy
współczucia, a w ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
11. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża niech czuwa
nad Państwem każdego dnia.

