
II NIEDZIELA ADWENTU (05.12.2021) OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś dzień  modlitwy i  pomocy  materialnej  Kościołowi  na Wschodzie. Pamiętajmy  
w modlitwie o naszych misjonarzach, wspierając też Kościół na Wschodzie ofiarami do puszek.
2. Zapraszamy  na  roraty  codziennie  na  godzinę  17.00  a  dzieci  zachęcamy  do  licznego  udziału.
Dziękujemy rodzicom za przyprowadzanie dzieci do Jezusa. Zachęcamy do korzystania z sakramentu
pojednania, aby z czystym sercem oczekiwać Narodzin Pana Jezusa. Tym bardziej że w tym roku nie
będzie spowiedzi dekanalnych.
3. W środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o 16.30 Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy i Św. Anny. A na Mszę Św. zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej
Komunii  Św.  zostaną  poświęcone  i  wręczone  przez  rodziców  medaliki.  W  czwartek  Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.
4. W piątek spotkanie kandydatów do Bierzmowania o godz. 16.00
5. Dziękuje rodzinom z Jagodnika za sprzątanie kościoła i złożenie ofiary 300 zł.  W tym tygodniu
prosimy o pomoc kolejne rodziny z Jagodnika.
6. Dziś można kupić poświęcone świece na Wigilijny stół w cenie duża 15zł, mała 6zł. Dziękuję paniom
z Caritas za pomoc w ich sprzedaży.  Można również nabyć obrazki ze świętymi. Taki obrazek, może
okazać się doskonałym prezentem na Mikołaja. 
7. Jak co roku zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny dla każdej rodziny. Poświęcone opłatki
roznosi Pan organista.  Bardzo proszę o okazanie wdzięczności dla Niego za całoroczny trud i prace dla
naszej  wspólnoty  niech  ofiary  składane  z  tej  racji  będą  dowodem  naszej  wdzięczności  
i miłości. W imieniu Pana Organisty składam serdeczne Bóg zapłać.
8. Przypominamy o noszeniu maseczek w miejscach zgromadzeń i o ograniczeniu liczby wiernych do
50 %
9. Nadchodzi zima można pomyśleć o porządkach na cmentarzu, bardzo prosimy w miarę możliwości
o zabieranie chryzantem na domowy kompostownik, ułatwi to sprawę porządkującym i obniży koszt
wywozu śmieci za który zapłaciliśmy ostatnio 2000zł
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dziś w NIEDZIELI: Jak czytać Pismo Święte, Dodatek dla
Seniora i Dodatek z Ewangelią na każdy dzień, JEST NOWA CENA GAZETY - 8zł.


