I NIEDZIELA ADWENTU – 2.12.2017 r.
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana
i przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym szczególnym okresie liturgicznym
od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze roratnie, o godzinie 6.45, po mszach zapraszamy
dzieci i młodzież szkolną na śniadanie do dolnego kościoła. Na Mszę roratnią przychodzimy z
lampionami. Pół godziny przed Mszą świętą (godz. 6.15) zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP. W sobotę Msza roratnia o godz. 7.00, a Godzinki o 6.30.
2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które w tym roku
poprowadzi ks. Pedro Jose Guzman, który pracuje w Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater”
w Warszawie.
3. Od dziś w kruchcie kościoła można nabywać opłatki na stół wigilijny, które nie będą roznoszone
po domach. Ofiary ze sprzedaży opłatków będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów
dzieci i młodzieży z naszej parafii, dlatego to właśnie oni zajmują się dystrybucją opłatków.
Można także nabywać świece „Caritas”, z których dochód będzie przeznaczony na Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. Kalendarze parafialne będą rozprowadzane w późniejszym terminie.
Także od przyszłej niedzieli będzie można przynosić dary żywnościowe na paczki świąteczne dla
mniej zamożnych rodzin z naszej parafii. Prosimy przynosić produkty o długiej przydatności do
spożycia, które dotrwają do świąt.
4. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano od godz. 6.30 oraz
po południu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Po Mszy św.
o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy. Również w piątek od godziny 9.00 odwiedzać będziemy chorych.
5. W najbliższą sobotę 8 grudnia obchodzić będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowa Msza święta o godz. 11.00, a po niej nabożeństwo Godziny
Świętej. Po Mszy św. o 11.00 osoby zaangażowane w modlitwę różańcową Rodziców za Dzieci
ponowią swój akt zawierzenia Matce Bożej, a chętni będą mogli dołączyć do tego dzieła.
6. W sobotę zapraszamy dzieci na „Spotkanie z Jezusem” i próbę jasełek na godzinę 11.00.
7. W przyszłą niedzielę 9 grudnia po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się
do I-szej Komunii świętej i ich rodziców, natomiast wieczorem po Mszy św. o godz. 18.00
zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili XIX dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi
na Wschodzie.
9. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:
- w poniedziałek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana,
- we wtorek - wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy,
- we czwartek - wspomnienie św. Mikołaja, biskupa,
- w piątek - wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła,
- w sobotę - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

