2 grudnia 2018

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas
do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie
w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko
o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do
gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.
2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod
hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym
sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję
chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie
więzi z Kościołem.
3. Dziś po Mszy św. można odebrać "tytki miłosierdzia", które będziemy odbierali
w przyszłą niedzielę.
4. Parafialny Zespół Caritas przygotowuje paczki świąteczne, dlatego bardzo proszę
osoby, które chciałyby skorzystać z takiej pomocy o kontakt osobisty ze mną po Mszy
św. lub w biurze parafialnym. Nie zawsze mamy wiedzę o tym kto potrzebuje pomocy
a bardzo nam zależy by nikogo nie ominąć.
5. W zakrystii mamy listę, na którą mogą zapisać się osoby chętne do pomocy przy
zbiórce żywności w Lidlu.
6. Msze Święte roratnie będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 06.30.
W okresie adwentu nie ma Mszy św. od poniedziałku do soboty o godz. 8.00.
7. Z tyłu kaplicy można nabyć świece wigilijne i opłatki.
8. Ks. Maciej zaprasza na krąg biblijny w środę o godz. 19.00.
9. Rodziców ministrantów zapraszamy na spotkanie w czwartek o godz. 19.00.
10.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź
w pierwszy piątek miesiąca rozpoczniemy nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia
o godz. 15.00.
11.Chorych i seniorów odwiedzimy w piątek i sobotę.
12.W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze
Święte ku czci Matki Bożej o godz. 08.00. i 10.00. Po Mszy św. o godz. 10.00
rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 12.00
spotkamy się w kaplicy na szczególnej modlitwie, którą nazywamy "Godziną łaski".
Plan adoracji jest wywieszony w gablocie.
13.W sobotę 8 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 poświęcimy medaliki dzieciom
przygotowującym się do I Komunii św. Po Mszy św. odbędzie się zebranie dla
rodziców.
14.Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na
Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą
zbierane ofiary na ten cel.
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