DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5 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. Dziś także pierwsza niedziela miesiąca, zmiana Tajemnic Żywego
Różańca. Intencja ewangelizacyjna: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego,
aby byli odważnymi świadkami Ewangelii Mocy Ducha Świętego, parafialna: w intencji
naszych rodzin, o dobre przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
2. 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 naszym kościele Msze
Święte o godzinie: 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00, w kaplicy w Łostówce o 17:00. Zachęcamy
do korzystania ze spowiedzi świętej. Możliwość spowiedzi w poniedziałek i wtorek przed
roratami, w pozostałe dni bez zmian.
3. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja,
biskupa. Niech w ten dzień nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich,
szczególnie najbardziej potrzebujących. W kościele i w sklepie Michael można nabyć świece
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.
4. W przyszłą niedzielę Rada Parafialna będzie zbierać ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom. Polecamy prasę katolicką. Od tego numeru ,,Niedziela” będzie
kosztować 8 zł. W tym numerze ciekawy dodatek ,,Aktywni 60+” z praktycznymi poradami
dla osób starszych. W ,,Gościu niedzielnym” znajdziemy adwentową szkołę modlitwy oraz
rekolekcyjną medytację o oczekiwaniu na Mesjasza.
5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Rozalia
Majerczyk i +Śp. Franciszek Stachura. Wieczne odpoczywanie.
6. W tym tygodniu pan organista uda się z opłatkami do mieszkańców ulic: Piłsudskiego,
Grunwaldzka, Słoneczna, Starowiejska, Mickiewicza, Krasińskiego, Kolbego, Matejki,
Rakoczego, Malinowa, Smrekowa, Flizaka, Szymanowskiego, Jana Pawła II, Rynek.
7. Wszystkich solenizantów i jubilatów minionego i tego tygodnia polecamy modlitwie,
w tym panią Barbarę która dba o czystość i porządek w naszym kościele. Życzymy wzrastania
w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej.

W tym tygodniu patronuje nam:
- wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży, biskup Mediolanu, wybitny teolog, obrońca Bożej
nauki i doktor Kościoła.
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