Ogłoszenia duszpasterskie
II Niedziela Adwentu 05 grudnia 2021
1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie
z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Po Mszy Świętej możemy wesprzeć naszych braci i siostry na
Wschodzie ofiarą złożoną do puszki pod chórem.
2. Dziś także pierwsza niedziela miesiąca. Taca inwestycyjne na ogrzewanie kościoła. Bóg
zapłać za składane dziś ofiary. Dziś po Mszy św o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci
i rodziców klas III przygotowujących się do I komunii św. O godz. 15.00 Msza św dla
niepełnosprawnych. O godz. 17.15 spotkanie dla Żywego Różańca wymiana tajemnic o godz.
17.30 Nabożeństwo Różańcowe.
3. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja,
biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości
i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących. Po Mszy św wieczornej
zapraszamy wszystkich, którzy chcą doświadczyć wielkiej i głębokiej miłości Boga. Niech
wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem dokonuje przemiany i uzdrowienia
naszych serc.
4. W najbliższy worek po południu kancelaria parafialna będzie nieczynna sprawy pilne
można będzie załatwić w tym dniu po wieczornej Mszy św.
5. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako
jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. W naszej świątyni Msze
Święte tego dnia o godz. 07.00 i 18.00.
6. Msze Święte roratne sprawowane są codziennie o godz. 07.00 dla starszych o godzinie
18.00 dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy!
7. Zachęcamy także do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie kapłani posługują
w konfesjonale przed Msza Świętą. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu.
W tym roku nie będzie rekolekcji adwentowych, ponieważ przeżywaliśmy we wrześniu
tygodniowe misje parafialne.
8. Po Mszach Świętych można nabyć sianko, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. W zakrystii i pod chórem są także do nabycia
pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Obrazy Matki Bożej Pocieszenia można odebrać
dziś w salce przy kancelarii po każdej Mszy św. Za tydzień w niedzielę parafialne koło Akcji
Katolickiej będzie zbierać ofiary na chleb i świąteczne paczki dla potrzebujących.
9. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia
życzymy wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki
Niepokalanej.
Idźmy z radością do naszych rodzin, środowisk i zakładów pracy, głosząc radosną
nowinę, że przyjście Pana jest już bliskie. Boże błogosławieństwo, które za chwilę
przyjmiemy, niech pobudzi naszą wiarę, dzięki której będziemy mogli wyprostować
wszystkie zakręty na drodze do nieba.

