II NIEDZIELA ADWENTU – 07.12.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w II tydzień Adwentu, czasu, który ma nas przygotować
do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Pośród codziennych zajęć i zewnętrznego
przygotowania do świąt, pamiętajmy by przygotować się wewnętrznie i otworzyć się na
przychodzącego Chrystusa. Czuwajmy zatem i niech wzorem dla nas będzie Matka
Najświętsza. Zapraszamy do udziału w Roratach, które odprawiane są w dni
powszednie Adwentu o godz. 630. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież.
Przynośmy ze sobą lampiony i gromadźmy się przy Jezusie i Maryi.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i pomocy Kościołom Wschodu. Do puszek przy
wyjściu ze świątyni można złożyć dobrowolną ofiarę na wsparcie chrześcijan ze Wschodu.
Dziś z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1655 wykład maryjny, modlitwa różańcowa i zmiana
tajemnic różańcowych. Dziś od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej można skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych.
2. Jutro – 08.12. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą
sprawowane jutro o godz.: 630 – Roraty, 900, 1630 i 1800. Na Mszy św. o godz. 1630
zgromadzą się wraz z rodzicami dzieci klas II, przygotowujące się do I Komunii św.,
które w tym dniu otrzymają uroczyście poświęcone medaliki. Jutro w godz. od 1200 do
1300 zapraszamy do świątyni na „Godzinę Łaski dla całego świata”. Msza św. o godz.
1800 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Zapraszamy
wszystkich czcicieli.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W piątek – 12.12. – przypada wsp. NMP z Guadelupe. O godz. 1500 rozpocznie się
comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zakończone Mszą św. o godz. 18 00.
Zachęcamy szczególnie w tym adwentowym czasie do modlitwy o Boże miłosierdzie.
6. W sobotę - 13.12. – wsp. św. Łucji, dz. m. Z racji 13 dnia miesiąca po Mszy św.
wieczorowej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. W tym dniu
przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, dlatego naszą modlitwą
ogarnijmy ofiary tamtych dni i prośmy w intencji Ojczyzny.
7. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie
na inwestycje parafialne. Również w przyszłą niedzielę w godz. od 700 do 1330 OREW
zaprasza na kiermasz ozdób świątecznych. Uzyskane środki zostaną przekazane na rzecz
niepełnosprawnych dzieci.
8. W piątek i sobotę o godz. 1900 odbędą się kolejne spotkania w ramach kursu
przedmałżeńskiego.
9. W tym tygodniu będzie kontynuowane roznoszenie opłatków wigilijnych. Dziękujemy
gorąco za każdą ofiarę złożoną przy tej okazji. Gdyby ktoś był nieobecny w czasie
roznoszenia opłatków, to można je sobie zabrać ze świątyni.
10. Istnieje możliwość wyjazdu do Częstochowy na nocne czuwanie czcicieli
Przenajdroższej Krwi Chrystusa, w dniu 13 grudnia. Bliższe informacje w zakrystii.
11. Przypominamy dzieciom o konkursie na ozdobę choinkową w formie łańcucha.
Wykonane prace prosimy składać do dnia 19 grudnia w Świetlicy Parafialnej Caritas.
12. Zachęcamy do złożenia jałmużny adwentowej, która przeznaczona będzie na
przygotowanie paczek świątecznych dla parafian znajdujących się w trudnej sytuacji.
13. Dziękujemy parafianom z bloku nr 6 przy Pl. 1000-lecia za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 210 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 6 30. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 7 przy Pl. 1000-lecia.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej oraz do zakupienia świec wigilijnych
Caritas.

