1 grudnia 2019

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres liturgiczny zwany Adwentem. Rozpoczyna
on nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który upłynie nam pod hasłem: „Wielka
tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce
na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”.
2. W naszej kaplicy została wyłożona księga abstynencji. Serdecznie zachęcam do
złożenia obietnicy abstynencji na czas Adwentu. Obietnica ta ma nam pomóc
w dobrym przygotowaniu do peregrynacji kopi obrazu jasnogórskiego.
3. Zapraszamy każdego dnia od poniedziałku do soboty na Msze św. zwane Roratami
o godz. 06.30. Po Mszy św. będziemy losować obraz Matki Bożej Częstochowskiej,
który będzie można zabrać do domu by modlić się przez dobę i kolejnego dnia oddać
go w kaplicy.
4. W okresie Adwentu nie ma Mszy św. o godz. 08.00.
5. Dziś po Mszy św. można zabrać „tytki miłosierdzia”, które będziemy odbierać
w przyszła sobotę i niedzielę po Mszach św.
6. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszam na spotkanie w czwartek o godz.
19.00. W czasie spotkania będzie można załatwić wszystkie sprawy związane
z przygotowaniem alb dla dzieci.
7. W niedzielę 8 grudnia poświęcimy dzieciom na Mszy św. o godz. 11.00 łańcuszki
i medaliki.
8. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkanie w czwartek
o godz. 18.30.
9. Z tyłu kaplicy rozprowadzamy świece wigilijne: duże po 13 zł. a małe po 7.00zł.
Z tyłu kaplicy można również nabyć opłatki. Zebrane ofiary przeznaczymy na prace
budowalne.
10.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 06.30
i popołudni od godz. 15.00. Spowiedź popołudniową rozpoczniemy nabożeństwem do
Bożego Miłosierdzia.
11.Chorych i seniorów odwiedzimy: ks. proboszcz w piątek a ks. wikariusz w sobotę.
12.Bardzo proszę o pomoc w sprzątaniu kaplicy i otoczenia w przyszłą sobotę od godz.
10.00.
13.Dzieci zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w piątek o godz. 17.00.
14.Zapraszam w pierwszą sobotę po Mszy św. o godz. 06.30 na wspólny różaniec
i nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P.
15.W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna,
zachował Ją od grzechu pierworodnego. Tego dnia będziemy adorować Najświętszy
Sakrament od godz. 13.00 do godz. 17.50. Jest to szczególny czas łaski dla nas i dla
świata.

