OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14 grudnia 2014
III NIEDZIELA ADWENTU
1. „Zawsze się radujcie” – zachęca nas św. Paweł. Dzisiejsza niedziela zwana jest
Gaudete – niedzielą radości. Podczas liturgii wielokrotnie usłyszymy o radości.
Dzisiaj jest dobry czas, żeby zadać sobie pytanie o stan przygotowania naszych serc
na Święta Bożego Narodzenia oraz o to, na ile radość towarzyszy w naszym
oczekiwaniu na przyjście Pana.
2. Gorąco zapraszam do uczestnictwa w szczególnych Mszach Świętych
oczekiwania wraz z Maryją na przyjście Zbawiciela – Roratach. Tradycyjnie będą
one odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. Dzieci i dorosłych
zachęcam do przychodzenia z lampionami, by światło od nich bijące wskazywało
innym Chrystusa i oświetlało drogę na spotkanie z nim.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.15 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.
Dzisiejsze ofiary składane na tacę są szczególnym wsparciem prowadzonych prac
wykończeniowych: rozpoczęto układanie płyt gipsowych jako wykończenia w salach
za prezbiterium. W przyszłą niedzielę, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczniemy
zbiórkę do puszki przy wyjściu z kościoła na zakup granitu na posadzkę w kościele.
Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
6. W kruchcie kościoła można nabywać nasz parafialny kalendarz na 2015 r.
Dochód z jego sprzedaży po odliczeniu kosztu druku tj. 12 zł jest wsparciem
prowadzonych prac wykończeniowych w kościele. Tam też można otrzymać opłatki
na stół wigilijny i świece Caritasu. Dochód ze sprzedaży świec jest pomocą
w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą
Caritasu. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
7. Przyjmowane są intencje na 2015 rok.
8. Sołtys z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Dziekanowa Leśnego
na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie
19:00 w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

