8 grudnia 2019
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji
Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na
matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu
pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np.
w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny”.
2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do
puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku
Sowieckiego.
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. 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.
5. Rozprowadzamy pierniczki upieczone przez panie z Parafialnego Zespołu Caritas. Zebrane ofiary są
cegiełką na nasz parafialny Caritas.
6. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie ciast na „ Wigilię” organizowaną przez Caritas. Ilość ciast
musimy podać do 13. Grudnia. Z tego powodu osoby, które chcą upiec placek proszę by po Mszy
zapisały się w zakrystii.
7. Ks. Bartosz zaprasza na Krą Biblijny w poniedziałek o godz. 19.00.
8. Zapraszamy na próbę scholii parafialnej w każdy wtorek o godz. 18.45.
9. Rodziców ministrantów zapraszam na spotkanie w środę o godz. 19.00.
10. Klubik malucha spotyka się w tym tygodniu razem z klubem seniora w czwartek o godz.10.00.
11. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy w sobotę 14. grudnia o godz. 15.00 na
wspólny wyjazd do parafii Krzyża św. na Górczynie. Bardzo proszę by po Mszy młodzież odebrała
od księdza Bartosza formularz zgody na wyjazd.
12. W środę przypada 11. dzień miesiąca z tego powodu przypominam i proszę o wywieszenie flag
maryjnych. Po wieczornej Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 22.00 będziemy modlić się na różańcu.
Bardzo proszę by modlitwę poprowadziła wspólnota rodzin.
13. Serdecznie dziękuje za pomoc w sprzątaniu kaplicy i terenu dookoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w
Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i
teologów duchowości, doktor Kościoła.

