OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02 GRUDNIA 2012
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Rozpoczynając adwent chcemy podjąć się pracy nad sobą, aby stawać się
coraz doskonalszymi. Słowo Boże pokazuje nam, że widocznym skutkiem będzie
wtedy większa miłość do drugiego człowieka. Jednocześnie daje nam dziś jasną
wskazówkę: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie.
2. Zapraszam w czasie Adwentu dzieci, młodzież i dorosłych na Msze Święte
Roratnie, które w naszej kaplicy są odprawiane codziennie o godz. 18.00. Na tę
Mszę Świętą przychodzimy z lampionami (najlepiej samodzielnie wykonanymi).
3. Zachęcam do nabywania naszego Kalendarza Parafialnego. Ofiara z każdego
kalendarza jest cegiełką na spłatę zaległości finansowych za wykonane prace
instalacyjne. Od dziś można też zaopatrywać się w opłatki na stół wigilijny. Za
każdy dar z serca płynące Bóg zapłać.
4. W przyszłą niedzielę - II niedzielę Adwentu – 9 XII - rozpoczną się
rekolekcje adwentowe i będzie je głosił ks. Kazimierz Kurek. W niedzielę nauki
podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00.
W poniedziałek, wtorek i środę będzie możliwość pojednania się z Bogiem w
sakramencie pokuty podczas porannej Mszy Świętej i po południu od godz. 18.30.
5. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na kiermasz prac dzieci ze szpitala w
Dziekanowie Leśnym. Dochód z tego kiermaszu będzie przeznaczony na
świąteczne prezenty dla tych dzieci, które święta spędzą w szpitalu.
6. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i
Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszo piątkowa;
- w sobotę o godz. 17.15 Różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty
Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych.
7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci
i rodziców przed uroczystością I Komunii Świętej.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
9. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. W przyszłą
niedzielę 2-gą miesiąca ofiary na tacę są szczególnym wsparciem dzieła budowy
naszej świątyni. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej
Królowej Rodzin.

