Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu
1. Modlimy się o integrację parafii w duchu jedności i miłości.
2. Dziś I Niedziela Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a zarazem obchodzimy
Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych.
Roraty będą codziennie od poniedziałku do piątku o 18.00.
3. Nadal zachęcam do modlitwy za nasze dzieci odmawiając w domu dziesiątkę różańca.
Rodziców chętnych do modlitwy dziesiątką różańca zapraszamy w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia tj. w piątek, na mszę świętą, która będzie w intencji zarówno
rodziców którzy się modlą i za ich dzieci.
4. Zachęcam do zapoznawania się z intencjami mszalnymi na naszej stronie internetowej.
Nadal po mszach św. przyjmowane będą intencje na przyszły rok. Zachęcam również do
zamawiania mszy świetnych jubileuszowych.
5. W poniedziałek wspominamy św. Barbarę patronów górników. Msza świetna za nich i
ich rodziny będzie o godzinie 11.00. Kolekta w tym dniu na nowe stroje ministranckie.
6. Serdecznie zapraszam na katechezę dla dorosłych i nie tylko. 5 grudnia po mszy o
godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z ks. dr. hab. Januszem Wilkiem biblistą i
rekolekcjonistą w Kokoszycach. Temat tego spotkania będzie dotyczyć Pisma Świętego.
Pismo Święte – najbardziej nieczytany bestseller.
7. W środę do naszej parafii przybędzie święty Mikołaj, spotkanie z nim w ramach Rorat o
godzinie 18.00.
8. W sobotę o godzinie 9.00 msza święta w intencji dzieci Maryi i ministrantów z okazji
ich patronalnych świąt Niepokalanego Poczęcia i św. Tarsycjusza. Zapraszam również
rodziców, rodzeństwo i dziadków.
9. Za tydzień w niedzielę na mszy świętej o 9.00 modlimy się za Róże Różańcowe,
dziękując Bogu za dar modlitwy różańcowej m.in. w intencji naszej parafii.
10. Dziękuję o paniom, które posprzątały nasz kościół. W tym tygodniu zapraszam panie:
Zaczyk Łucję i Fedorów Sabinę.
11. W zakrystii do nabycia świece wigilijne Caritasu w cenie: małe 5 zł, duże 12zł.
12. Za tydzień przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
13. Gość Niedzielny do poczytania. Życzę wszystkim dobrego przeżycia Adwentu.

