OGŁOSZENIA PARAFIALNE
08 grudnia 2019
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję, obchodząc uroczystość jej
Niepokalanego Poczęcia. Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również
żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania: „Oto Ja
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”, pokazują, jak
bardzo Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc
w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.
2. Składam serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznych rekolekcjach
adwentowych. Wierzę, że słowo o. Wojciecha o odkrywaniu Boga w naszej
codzienności i umiejętnym odczytywaniu znaków pomoże nam dobrze przeżyć
czas Adwentu i właściwie przygotować się na nadchodzące święta Narodzenia
Pańskiego. Dziękuję również ks. Stanisławowi i ks. Henrykowi za posługę
w sakramencie pokuty.
3. Serdecznie zapraszam w trwającym czasie Adwentu na Msze Święte
Oczekiwania – Roraty, które są odprawiane codziennie o godz. 18.00. Tematem
przewodnim jest życie Sługi Bożego a za chwile Błogosławionego Stefana
kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających
prace przy naszym kościele;
- w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po nim wymiana tajemnic
różańcowych.
5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można również wpisać się na listę celem zaproszenia obrazu Matki i Królowej
Krwi Chrystusa na adorację tego Wizerunku w domu w gronie rodziny
i sąsiadów. Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
8. Przy wyjściu z kościoła można już zaopatrywać się w opłatki na stół
wigilijny i świece Caritasu – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest również
do nabycia nasz kalendarz parafialny.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.

10. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269.
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św. Marka
w Dąbrowie.
11. Przy plebanii za tujami wzorem lat ubiegłych wraz ze Stowarzyszeniem
Dobrych Inicjatyw Pro Missio prowadzona jest zbiórka elektrośmieci
z przeznaczeniem na pomoc polskim misjonarzom pracującym w Kamerunie.
Zbiórka trwa do 12 grudnia.
12. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30,
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy.
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.
13. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na nocne czuwanie na
Jasnej Górze w dniach 14/15 XII br. Program czuwania i telefon do zapisów
w gablocie ogłoszeniowej.

