OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
03.12.2017 r.
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Rozpoczynamy Adwent, który ma nas przygotować na Boże Narodzenie i na spotkanie
z Bogiem w wieczności. Dziękujemy za wykonanie adwentowego wieńca. Zapalane na
nim świece będą nam przypominały o zbliżających się świętach.
2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00 pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny. Prosimy
Radnych parafialnych, w dogodnym dla nich czasie, o zaniesienie opłatków do
waszych domów. Równocześnie składamy Radnym podziękowanie za pomoc i
angażowanie się w sprawy dotyczące funkcjonowania parafii. Ofiary zebrane przy
okazji roznoszenia opłatków przeznaczymy na ogrzewanie kościoła.
3. Po błogosławieństwie opłatków, z racji I niedzieli miesiąca, będzie wystawienie
Najśw. Sakramentu i adoracja do sumy a po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
Zmiana tajemnic w kaplicach po rannych Mszach św.
4. Od jutra, codziennie z wyjątkiem niedziel, zapraszamy o godz. 6.00 rano na Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP i na Mszę św. roratnią o godz. 6.30. W czasie Godzinek
będzie okazja do spowiedzi. Jutro dzieci otrzymają plansze a po każdej Mszy roratniej
będą otrzymywały kolejny element do przyklejenia na planszach. Te dzieci, które będą
na roratach przynajmniej dwanaście razy, na zakończenie adwentu otrzymają nagrody.
5. W tym tygodniu wypada I czwartek miesiąca, dzień szczególnej modlitwy o powołania
kapłańskie i zakonne.
6. W piątek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w
kościele parafialnym o godz. 7.00, 10.00 i 16.30 w kaplicach o godz. 8.15. Nie będzie
Mszy św. roratniej. Zachęcamy do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka
poczętego. Ratowanie każdego dziecka zagrożonego aborcją jest naszym świętym
obowiązkiem. Na Mszy św. o godz. 16.30 będzie uroczysty obrzęd przyjęcia tych,
którzy przez codzienną modlitwę dołączą do grona obrońców życia.
7. W piątek będzie także odpust w parafii Dub. Suma odpustowa o godz. 12.00.
8. W tym roku już dwa razy odprawialiśmy rekolekcje: w Wielkim Poście i w maju,
przed nawiedzeniem krzyża papieskiego. Oprócz tego odprawiliśmy we wrześniu
tygodniowe Misje święte. Z tego względu w adwencie, zamiast rekolekcji, będzie jeden
dzień spowiedzi, połączony z adwentowymi naukami. Spowiedź adwentowa będzie w
piątek 22 grudnia. Więcej szczegółów podamy za tydzień.
9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 przybędzie do nas św. Mikołaj.
Rodziców, którzy chcieliby pomóc św. Mikołajowi w przygotowywaniu prezentów,
zapraszamy w ciągu tygodnia na plebanię.
10. W zakrystii są już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.
11. Na tablicy ogłoszeń jest prośba młodzieży gimnazjalnej o podzielenie się bombkami
choinkowymi z przeznaczeniem dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Bombki można przynosić na plebanię.
12. W najnowszym numerze „Niedzieli” polecamy artykuły o Niepokalanym Poczęciu
NMP: „Jestem Niepokalane Poczęcie” i „Chrystus ma Mamę”. Polecamy także artykuł
„Bohater swojego ludu”, przybliżający postać św. Mikołaja oraz artykuł „Adwentowe
czuwanie nad sobą”, o dobrym przygotowaniu się na święta.

