OGŁOSZENIA PARAFIALNE
4 GRUDNIA 2011
II NIEDZIELA ADWENTU
1. „Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę” – głosi prorok Izajasz.
Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus
zastał nas bez plamy – upomina święty Piotr. Dlatego także ewangeliczne wołanie
Jana Chrzciciela nakazuje prostować drogi życia dla Pana przez nawrócenie i
czynienie pokoju.
2. Dziś racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 10.00 wystawienie
i adoracja Najświętszego sakramentu.
3. Serdecznie zapraszam na Msze święte roratnie, które są odprawiane codziennie
o godz. 18.00. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań adwentowych jest
postać błogosławionego Jana Pawła II.
4. Wychodząc z kaplicy zapraszam do udziału w kiermaszu świątecznym
przygotowanym przez m.in. dzieci ze szpitala w Dziekanowie Leśnym. Dochód z
kiermaszu jest przeznaczony na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin
uboższych z naszej wspólnoty. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg
zapłać.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wiernych zmarłych
polecanych w modlitwie wypominkowej;
- we wtorek wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa; tego dnia o godz. 18.00
spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum;
- we czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto patronalne
młodzieży żeńskiej; kaplica będzie otwarta od godz. 11.30, aby Maryi
podziękować za łaski i polecać intencje bliskie naszemu sercu;
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji
wspólnoty Żywego Różańca.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.
W minionym tygodniu kontynuowano układanie izolacji przeciwwodnej na płycie
kościoła, wylano posadzkę betonową w prezbiterium oraz przygotowano podkład
pod posadzkę w dalszej części balkonów i na chórze. Przyszła niedziela, 2-ga
miesiąca, jest specjalnym wsparciem materialnym budowy kościoła.
Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.
8. Zachęcam do nabycia naszego kalendarza parafialnego. Przy stoliku można już
zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.
9. Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do udziału w konkursie na
najpiękniejszą szopkę zbudowaną rodzinnie. Wszystkie prace proszę przynieść na
niedzielę 1 stycznia 2012 roku i najpiękniejsza zostanie nagrodzona.

