OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA ADWENTU
9 grudnia 2018

1. Dzisiaj mamy niedzielę misyjną. Dziękujemy Ks. Markowi Rogeńskiemu SAC

z Sekretariatu Misyjnego z Częstochowy, który wygłosił do nas misyjne Słowo
Boże. Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka na Misje prowadzone przez naszych
Współbraci Pallotynów.

2. 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.

3. Rekolekcje

adwentowe w naszej parafii będziemy przeżywać za tydzień od
niedzieli 16 do wtorku 18 grudnia. Plan rekolekcji jest wywieszony w gablocie.
W gablocie jest wywieszony również plan spowiedzi w kościołach naszego
dekanatu.

4. Przedstawiciele naszej Parafii będą rozprowadzać opłatki po domach. Będą oni
posiadali pozwolenia z pieczątką parafii. Wystrzegajmy się oszustów, którzy
sprzedają opłatki nie poświęcone. Zwracamy się z prośbą do wiernych o pomoc
w roznoszeniu opłatków po domach. Są już do nabycia świece Caritas. Małe
świece – 6zł, a duże świece – 12zł. Zapraszamy po świece do zakrystii.

5. Dzisiaj,

wikariusz naszej parafii, Ks. Wiesław Rychter obchodzi swoje
imieniny. Msza Św. w jego intencji o g. 1230 od Wspólnoty Modlitewnej. Jednak
życzenia, będziemy mogli złożyć Ks. Wiesławowi dopiero po Jego powrocie z
rekolekcji, w środę 12 grudnia, na Mszy Św. wieczornej o g. 1800.

6. Dzisiaj

zapraszamy rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I
Spowiedzi i I Komunii Św. na g. 1530. Jest to kolejny bardzo ważny etap.
Odbędzie się bowiem poświęcenie medalików. Medaliki kupujemy we własnym
zakresie. Obecność obowiązkowa.

7. Parafia

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Piaskowej Górze przy ul.
Prymasa Wyszyńskiego, zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy na nocne
czuwanie z 1 na 2 lutego 2019r. Bliższe informacje na ogłoszeniu w gablocie.

8. W przyszłą niedzielę 16 grudnia mamy tzw. „niedzielę gospodarczą”.
9. Rozpoczął się okres grzewczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Wiernych
o dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.

10.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół, a
szczególnie ofiary na ogrzewanie. Prosimy wszystkich Wiernych o modlitwę w
intencji Rekolekcji Adwentowych.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

