Ogłoszenia Parafialne na 9 grudnia 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

II Niedziela Adwentu „C”

9 grudnia 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już II Niedzielę adwentowego oczekiwania na przyjście Pana i
wsłuchujemy się w nawoływanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę dla
przychodzącego Pana. O godz. 16,oo w Kościele Zasadniczym Msza św. dla Rodziców i dzieci
I Komunijnych. Po Mszy św. katecheza dla Rodziców.

2. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, na pokrycie należności za wykonany remont
wieży kościoła. Pozostało do spłacenia prawie 200 tys. zł. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą
niedzielę przeznaczymy na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za
wsparcie Kościołów będących w potrzebie i prześladowanych,

3. Dzisiaj rozpoczynamy akcję Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece duże po
15 zł. i małe po 5 zł. rozprowadzają panie z Parafialnego Zespołu Caritas. Dzisiaj też w ramach
kiermaszu bożonarodzeniowego można wesprzeć wakacyjny wyjazd duszpasterski dzieci i
młodzieży.

4. W środę 12 grudnia w Klubie Emaus w godz. 9,oo-18,oo Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio
organizuje
zbiórkę odzieży zimowej dla bezdomnych i
potrzebujących
, którzy są pod opieką Sióstr Albertynek.

5. Zachęcamy do udziału w Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Rodzinną. Szopki przynosimy
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do zakrystii w sobotę 22 grudnia o godz. 17,3o. Głosowanie w niedzielę 23 grudnia.

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Rafała w środę 12 grudnia. Rozpoczęcie
Mszą św. o godz. 18,oo.

7. W czwartek przypada wspomnienie św. Łucji – Dziewicy i Męczennicy; 37. Rocznica
wprowadzenia stanu wojennego; w piątek
wspomnienie św. Jana od Krzyża – Kapłana i Doktora K-ła, Dzień Imienin ks. Biskupa Jana
Tyrawy
. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o ks. Biskupie. Zachęcamy do udziału we Mszy
św. w Jego intencji w katedrze o godz. 18,oo pod przewodnictwem Solenizanta.

8. Przypominamy, że u naszych harcerzy można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny i do
świątecznych życzeń. Ofiary składane przy tej okazji będą cegiełką na pokrycie należności
remontowych.

9. Przypominamy także, że Roraty odprawiamy w dni powszednie o godz. 6,3o w
Kościele Zasadniczym . Od godz. 6,1o śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych.

10. W sobotę 15 grudnia o godz. 12,oo w Kościele Nawiedzenia zapraszamy na modlitwę
Anioł Pański i nabożeństwo adwentowe pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Tyrawy
. Podczas nabożeństwa nastąpi przyjęcie nowych postulantów do Rycerskiego i Szpitalnego
Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy. Zapraszamy do licznego udziału.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Będzie nowe Ojcze nasz?” – o kontrowersjach związanych z próbami nowego
tłumaczenia Modlitwy Pańskiej; „Patron relacji Kościoła i Narodu” – o abpie Zygmuncie
Szczęsnym Felińskim; „EUREKA! Nie żegnają się z Kościołem!” – o weekendowym kursie
ewangelizacyjnym dla kandydatów do bierzmowania; „Błogosławić – uznać za dobre” –
adwentowe rozważanie rekolekcyjne; „Upadek teorii mniejszego zła” – o kulisach wprowadzenia
stanu wojennego. Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury.
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12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Rafał Dolatowski lat 45 i Mirosław
Choroś lat 53
, których ze wszystkimi
Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie……

13. Na skuteczne przygotowanie dróg dla Pana przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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