IV NIEDZIELA ADWENTU (19.12.2021) OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania. Jak ogłaszaliśmy w tym roku
nie będzie spowiedzi dekanalnych. Spowiadamy zawsze przed Mszą Św. Dodatkowo dla
tych, którzy chcą skorzystać Msza Św. będzie także rano. Popołudniu spowiedź od 15.30
i po mszy do godz. 18.30. Proszę nie odkładać spowiedzi na niedziele podczas Eucharystii,
kiedy to powinniśmy w pełni w niej uczestniczyć. Zadbajmy też o starszych domowników
przywożąc ich do kościoła.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 16.30 a po Mszy Św.
spotka się schola dziecięca na próbę! Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do
śpiewania. W czwartek Adoracja od godz. 16.00
3. W piątek Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zasiądziemy wraz
z najbliższymi do Wigilijnego Stołu niech nie zabraknie przy nim tradycji naszych
przodków, pamiętajmy że do stołu zasiada z Nami sam Nowonarodzony, niech panuje
w domu atmosfera miłości a łamiąc się opłatkiem pamiętajmy o tych, którzy odeszli do
wieczności i o tych którzy nie mogą być z nami w tym czasie. Pamiętajmy w tym dniu
o przebaczeniu sobie nawzajem. Wieczerze rozpocznijmy zapaleniem świecy, modlitwą
i odczytaniem Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Po Wigilii zapraszamy na Pasterkę
wyjątkowo w tym roku o godz. 22.00 i o godz. 24.00 (z racji obostrzeń). W dzień Bożego
Narodzenia i w niedzielę Świętej Rodziny porządek Mszy będzie nieco inny o godz. 7.00,
10.00 i o 11.30. W święto Najświętszej Rodziny (niedziela) odnowimy przysięgę małżeńska
a dzieci po Mszy Świętej otrzymają błogosławieństwo dlatego zapraszamy całymi
rodzinami przychodzić na wybrane msze św. W tym dniu chcemy też nagrodzić naszych
ministrantów za ich prace i służbę, chłopcy nie będą kolędować po domach ale można
będzie ich nagrodzić ofiarą do puszek, rozdawać też będą pamiątkowe foldery kolędowe,
dziękuje w ich imieniu.
4. Zwykle w ten czas udawaliśmy się z Wizytą Duszpasterska do Waszych domów
w tym roku z racji epidemii wzorem roku minionego zaprosimy was na spotkanie
kolędowe do kościoła informacje podamy w następną niedziele. Gdyby ktoś sobie życzył
poświęcenia domu proszę kontaktować się z księżmi.
5. We wtorek zapraszamy 10 rodzin z Ługnicy do ubierania choinek i szopki, godzina
do ustalenia z p. Michałem. Dziękuje rodzinom z Jagodnika za sprzątanie kościoła
i złożenie ofiary 300 zł. W tym tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny z Jagodnika.
Sprzątanie w czwartek, godzinę proszę ustalić z p. Kościelnym.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dziś w NIEDZIELI: śpiewnik kolędowy,
dodatek liturgiczny, tajemnica wiary: Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
JEST NOWA CENA GAZETY - 8zł.

