Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA ADWENTU
6 grudnia 2015 roku
1 Dzisiaj w pierwszą niedziele miesiąca- przeżywamy niedziele Adoracyjną.
Wspólnotę Modlitewną zapraszamy na Mszę św. o g. 12.30 i spotkanie w
kaplicy.
2 We wtorek 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O g
1200- drzwi kościoła będą otwarte z okazji Godziny Łaski. Dzieci klas
trzecich, które w tym roku katechetycznym mają przystąpić do I Komunii
Świętej, przychodzą we wtorek 8 grudnia na Mszę Świętą o g.1800.
Obecność jest obowiązkowa. Na Mszy św. Dzieci będą miały poświęcenie
medalików.
3 Trwa Adwent. Zapraszamy wszystkich na Msze św. roratnie od
poniedziałku do piątku o g. 1800. Dzieci prosimy, aby przychodziły z
lampionami i czekały na księdza pod chórem.
4 W zakrystii lub poprzez Przedstawicieli naszej Parafii można nabyć opłatki
na stół wigilijny. Przedstawiciele będą posiadali pozwolenia z pieczątką
parafii. Wystrzegajmy się oszustów. Opłatków nie kupujemy, ale
otrzymujemy za dobrowolną ofiarę. Ofiary z opłatków przeznaczone są na
potrzeby Kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
5 Msza św. w int. Ofiar katastrofy Smoleńskiej w czwartek 10 grudnia o
godz. 1800. W niedzielę 13 grudnia przypada rocznica ustanowienia stanu
wojennego. Pamiętajmy w modlitwach o naszej Ojczyźnie.
6 Za tydzień w niedziele rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które mają nas
przygotować do świąt. Rekolekcje będą trwały od niedzieli 13.12 do
wtorku 15.12. Rekolekcje prowadzone będą przez ks. Sławomira Maiznera.
Plan rekolekcji jest wywieszony w gablocie.
7 W zakrystii są do nabycia świece Caritas. Duża: 12 zł. Mała:5 zł oraz kartki
świąteczne w cenie 50 gr.
8 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej- tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny oraz innych czasopism.
9 Wszystkim Gościom oraz Parafianom składam serdeczne „Bóg zapłać” za
wszelkie ofiary złożone na kościół, życzę spokojnej niedzieli i
błogosławionego tygodnia.
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GODZINA ŁASKI
8 grudnia
Matka Boża, objawiając się w Święto
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,
pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we
Włoszech powiedziała:
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia,
w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego
świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele
łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe
i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i
znów staną się wierne i miłujące Boga.
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić
za bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była
rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny
łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do
kościoła, niech modli się w domu".

