
I  NIEDZIELA  ADWENTU
 (27. 11. 2022)  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczęliśmy  Adwent  czas  radosnego  oczekiwania  na  przyjście  Pana  Jezusa.
Zapraszamy  na  roraty  codziennie  na  godzinę  17.00  a  dzieci  zachęcamy  do  licznego
udziału.  Niech  przynoszone  przez  nie  lampiony  i  nasze  wołanie  MARANATHA  -
PRZYJDŹ  PANIE  JEZU  będzie  zaproszeniem  Jezusa  do  naszych  serc  i  rodzin.
Zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania, aby z czystym sercem oczekiwać
Narodzin Pana Jezusa. Dziękuje paniom Ani i Kasi za wykonanie dekoracji adwentowej.

2. W środę święto  św. Andrzeja Apostoła. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i Św.
Anny.  W  pierwszy  czwartek  miesiąca  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  od  godz.
16.00.

3. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. rano i popołudniu spowiedź od godz. 16.00.  
W tym dniu pojedziemy do chorych: od godz. 8.00. 

4. W pierwszą  sobotę  miesiąca  Nabożeństwo Wynagradzające  Niepokalanemu Sercu
Maryi  od  godz.  16.00  Adoracja  z  Medytacją,  od  16.30  Różaniec  poprowadzi  Róża  
św. Bernadety p. Beaty Guźda. 

5. Dziękuje  rodzinom  z  Trzęsówki  za  sprzątanie  kościoła  i  złożenie  ofiary  400  zł.  
W tym tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny z  Góry Kosowskiej. Bardzo proszę o
porządkowanie  cmentarza,  proszę  aby  dokładnie  oddzielać  chryzantemy od  doniczek.
Ułatwi to p. Grabarzowi wywożenie.  Dziękuje p. Sołtysowi z Jagodnika, p. Andrzejowi
Gul za pomoc w pracach porządkowych.

6. W przyszłą niedziele zmiana Tajemnic Różańcowych dla wszystkich Róż. Będzie też
można kupić poświęcone świece na Wigilijny stół w cenie duża 18 zł, mała 8 zł. Dziękuję
paniom  z  Caritas  za  pomoc  w  ich  sprzedaży.  Za  tydzień  również  przeżywać
będziemy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy w
modlitwie  o  naszych  misjonarzach,  wspierając  też  Kościół  na  Wschodzie  ofiarami  do
puszek.

7. Informujemy, że od piątku uruchomiliśmy ogrzewanie w naszym Kościele. Mając na
uwadze wysokie ceny gazu prosimy o dokładne zamykanie drzwi. Natomiast obecne ceny
prądu powodują, że od dłuższego czasu włączamy mniejszą ilość świateł podczas Mszy i
nabożeństw.  Podjęliśmy  decyzję  o  tym,  że  na  ten  moment  nie  będziemy organizować
żadnych dodatkowych składek na ogrzewanie kościoła, ponieważ mamy na uwadze to, że
macie  wiele  wydatków  domowych  i  tym,  że  w  4tą  niedziele  miesiąca  jest  składka
inwestycyjna.  Rachunki  będziemy opłacać  z  bieżących  składek.  Za  zrozumienie  w tej
kwestii i wszelkie ofiary składane na ogrzewanie z głębi serca Składamy serdeczne Bóg
Zapłać!

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej  dziś  w NIEDZIELI:  Czy uczestniczyć  we
Mszy Św. z miłości czy z obowiązku?, Świętość na wyciągniecie ręki, Biskupi w obronie  Jana
Pawła II.


