Ogłoszenia Parafialne na 29 listopada 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

I Niedziela Adwentu „B”

29 listopada 2020 roku.

1. Dzisiaj – w pierwszą niedzielę Adwentu – rozpoczynamy nowy rok kościelny. Adwent to
czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. W łączności z wieczorną Mszą św. Koronka do
Bożego Miłosierdzia.

2. Przypominamy, że w czasie Adwentu w dni powszednie codziennie odprawiamy Roraty o
godz. 6,3o i dodatkowo w piątki o godz. 18,oo. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do
udziału i wspólnej modlitwy. Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie specjalnych Rorat
dla dzieci, ale jeśli ktoś chce może przychodzić na Roraty ze swoim lampionem. Przypominamy
też, że codziennie rano o godz. 6,10 będziemy śpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP.

3. Poświęcone opłatki, świece Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz
parafialne kalendarze – cegiełki na prace remontowe w naszym Sanktuarium można nabywać u
naszych harcerzy.

4. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek Święto św. Andrzeja – Apostoła a w czwartek w
spomnienie św. Franciszka Ksawerego – kapłana
. Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Maryi oraz wstawiennictwa św. Patronów.

5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota grudnia. Godzina św. w czwartek w
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łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo; Stowarzyszenie Wspierania Powołań zaprasza
w tym dniu do modlitwy o nowe i święte powołania do Służby Bożej; nabożeństwo ku czci NSPJ
w piątek w łączności z Roratami o godz. 6,3o oraz na zakończenie Adoracji Najświętszego
Sakramentu przed wieczornymi Roratami o godz. 18,oo. Wystawienie i Adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 17,oo. W czasie Adoracji okazja do spowiedzi św. Nabożeństwo maryjne
w sobotę w łączności z Roratami o godz. 6,3o. Po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie
Najświętszego Sakramentu, różaniec z rozważaniem fatimskim i indywidualna Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.

6. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie.

7. W przyszłą niedzielę członkowie Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy po Mszach św. wzorem lat
ubiegłych będą rozprowadzać kalendarze – cegiełki na wsparcie działalności Hospicjum
Perinatalnego, które ma pod swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie
chorego dziecka. Koszt kalendarza wynosi 50 zł. Zachęcamy do wsparcia.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Moje marzenia o Kościele”; „Czekając na powrót Pana” – refleksje na kanwie Liturgii Słowa; „W
nocy naszej samotności” – pytania o nadzieję; „Odżyć na nowo” – o działalności Akcji
Katolickiej w naszej diecezji. Do „Przewodnika” dołączony jest Modlitewnik na każdy dzień
grudnia. Zachęcamy do nabycia.

9. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty przekroczyli: śp. Zofia
Chruścińska lat 83; Krystyna Bejger lat 82; Elżbieta Pacholska lat 82; Henryk Jasiński lat
84; Marian Starościak lat 90; Ewa Gmura lat 69; Maria Gołębiewska lat 92; Halina Szulc lat
85; Krystyna Wojańska lat 78; Roman Kuśmirek lat 55 i Stefania Stefańska lat 83
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…..

10. Na owocne przygotowania na spotkanie z przychodzącym Panem przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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