15 grudnia 2019
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy
moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez
szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez
piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi
z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem
Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.
2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego
Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się!
Pan jest blisko”.
3. 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.
4. Osoby, które zapisały się by upiec ciasto na „Wigilię Caritas” proszę by dostarczyły je w niedzielę
do godz. 15.00.
5. Ministrantów i ich rodzicówa. zapraszamy na spotkanie opłatkowe we wtorek o godz. 19.00.
6. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach
polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez
niespokojne współczesne czasy.
7. Spowiedź przed świętami w naszej kaplicy będzie każdego dnia rano od godz. 6.30 do godz. 7.00
i popołudniu od godz. 17.30 do 18.30. w sobotę będziemy spowiadać od godz. 17.00.
8. Bardzo serdecznie dziękuje za dary złożone w naszej kaplicy. Z przyniesionych produktów
przygotowaliśmy wiele paczek. Dziękuje również za pomoc w zbieraniu żywności w Lidlu.
9. Bardzo serdecznie dziękuje za wszystkie ofiary jakie zostały złożone na budowę naszego kościoła.
10. Już dziś informuję, że Msza św. zwana Pasterką odbędzie się w naszej parafii tylko jedna o godz.
22.00.

