Ogłoszenia Parafialne na 8 grudnia 2019 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

II Niedziela Adwentu „A”

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia 2019 roku.

1. Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Po Mszy św. o godz. 7,3o poświęcenie w Kościele Nawiedzenia obrazu nawiedzenia,
wystawienie Najświętszego Sakramentu i indywidualna Adoracja do godz. 14,oo. Wejdźmy tam
na chwilę modlitwy w intencji dobrego przeżycia Adwentu i przygotowania naszych serc na
spotkanie przychodzącego Zbawiciela. Podczas Mszy św. o godz. 10,15 odnowienie
ślubowania członków Archikonfraterni Literackiej. Podczas Mszy św. o godz. 11,3o poświęcenie
medalików dzieciom I Komunijnym. W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Koronka
do Bożego Miłosierdzia.

2. Dzisiaj też rozpoczynamy adwentową akcję Caritas : „Wigilijne Dzieło pomocy Dzieciom”.
Świece Caritas – duże po 15 a małe po 6 zł. są do nabycia w kościele. Nasi harcerze
rozprowadzają poświęcone opłatki na wieczerzę wigilijną i do świątecznych życzeń.

3. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek jako Pomoc Kościołowi na Wschodzie oraz ofiary
złożone dzisiaj na tacę na potrzeby remontowe i inwestycyjne w naszym Sanktuarium.

4. Przypominamy, że Roraty odprawiamy dla wszystkich w Kościele Zasadniczym codziennie o
godz. 6,3o. Natomiast Roraty dla dzieci rano o 6,3o w poniedziałki, środy i piątki a wieczorem o
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18,oo we wtorki i czwartki. Zapraszamy Rodziców i dzieci z lampionami. Mamy nadzieję na
liczniejszą obecność dzieci i młodzieży, szczególnie kandydatów do bierzmowania.
Przypominamy też, że codziennie rano o godz. 6,1o śpiewamy Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Kandydaci do bierzmowania z kl. I grupy ks. Rafała przyjdą na spotkanie 9 grudnia.
Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo.

6. Wyjazd Rodziny Radia Maryja na dzień skupienia w Toruniu w czwartek 12 grudnia. Są
jeszcze 3 wolne miejsca.

7. W piątek we wspomnienie św. Łucji – dziewicy i męczennicy, przypada 38. Rocznica
wprowadzenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie, a w sobotę, we wspomnienie św. Jana od
Krzyża – kapłana i Doktora k-ła przypadają imieniny ks. Biskupa Jana Tyrawy. Składając ks.
Biskupowi najlepsze życzenia zapraszamy do modlitwy w naszych rodzinach w intencji
Dostojnego Solenizanta , a w szczególny sposób w katedrze podczas Mszy św. o godz. 18,oo.

8. Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza nabór na II edycję Studium
Duchowości Carmelitanum – Duchowość w codzienności. Rekrutacja trwa do 23 grudnia.
Szczegóły znajdują się na afiszach.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Niepokalana znaczy Wytęskniona” – krótka historia dogmatu; „Ksiądz do zbawienia
(nie)koniecznie potrzebny” – jakiego kapłana chcą ludzie, a jakiego chce widzieć teologia
katolicka ?; „Śmiała wizja Jana Pawła II” – chrześcijański ruch ekologiczny; „Kim jest kapłan?” –
rekolekcje dla kapłanów w Górce Klasztornej; „Cud nad Wisłą. Historia i mit”. Zachęcamy do
nabycia i lektury.

10. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty Bóg odwołał do wieczności: śp. Kazimierza
Michalaka lat 93; Halinę Degórską lat 91; Bronisława Kalę lat 75; Halinę Szadurską lat 62 i
Stanisławę Kamińską – Świerczyńską lat 95
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie……………

2/3

Ogłoszenia Parafialne na 8 grudnia 2019 roku.

11. Niech Niepokalanie Poczęta wyprasza nam potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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