Pierwsza Niedziela Adwentu
2 grudzień 2018 r

1. Dzisiejszą Niedzielą rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i okres Adwentu, który jest
czasem bezpośredniego przygotowania do Uroczystości świąt Bożego Narodzenia, a
równocześnie kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa na
końcu czasów.
2. Adwent jest to czas powstrzymania się od różnego rodzaju uczt i zabaw, a jednocześnie
czas wzmożonej czujności i modlitwy. Zachęcamy więc do liczniejszego udziału na Mszach
św., nie tylko w Niedzielę, ale również w dni powszednie, a przede wszystkim na Msze św.
Roratnie ku czci N. M. Pannie.
3. Roraty w naszej parafii odprawiane będą w środę o godz. 7,00 rano, tak aby dzieci po
Mszy św. Roratniej mogły zdążyć do szkoły i w sobotę o godz. 8,00 rano, dzieci i młodzież
prosimy aby miały ze sobą lampiony.
4. Zachęcamy do zamawiania intencji na Msze św. Roratnie, było by nie taktem gdyby na
Mszach św. Roratnich nie było intencji. Jest tyle różnych sytuacji w życiu człowieka w
intencji których za pośrednictwem M. B. Roratniej możemy zwracać się do Pana Boga.
5. Jutro Msza św. wypominkowa, modlić będziemy się za naszych zmarłych polecanych w
wypominkach.
6. Poświęcenie książeczek komunijnych w przyszłą Niedzielę na Mszy św. o godz. 10,30.
Szóstego grudnia zapraszamy dzieci na mikołajkową Mszę św. o godz. 18,0
7. Zachęcamy do nabywania świec wigilijnych z których dochód przeznaczony jest na
Caritas Polska i wsparcie potrzebujących.
8. Opłatki wigilijne można nabyć przy dzwonnicy.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek m - ca, spowiedź od godz. 17,30.
10. W przyszłą Niedzielę 9 grudnia w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje
Adwentowe, które trwać będą do wtorku włącznie.
11. W gablocie zamieszczony został regulamin konkursu, w tym roku na kartkę świąteczną,
prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
12.

Program rekolekcji

- Poniedziałek na godz. 9,00 i 18,00 - zapraszamy dorosłych
młodzież przyg. się do Sak. Bierzmowania
-

wtorek

-

podobnie jak w poniedziałek.

- Spowiedź we wtorek od godz. 8.45 i 17.45 – dorośli i młodzież

na godz.19,00

