Parafia NNMP w Dąbrowicy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
INFORMACJE DUSZPASTERSKIEII Niedziela Adwentu, 5 grudnia 2021 r.
________________________________________________________________________ 1. Dzisiaj:
Ÿ Drugą niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami do puszki braci i siostry w krajach byłego Związku
Radzieckiego.
Ÿ Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie
się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8.00.
Ÿ Podczas Mszy św. o godzinie 11.30 pobłogosławimy modlitewniki dla dzieci przygotowujących się do I
Komunii Św., a po Eucharystii odbędzie się dla nich spotkanie formacyjne.2. Poniedziałek:
Ÿ Jutro, w poniedziałek (6 grudnia), w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. To
dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich,
szczególnie najbardziej potrzebujących. Od przyszłej niedzieli będzie można składać do kosza przy
wejściu produkty spożywcze i chemiczna, które przed świętami Akcja Katolicka dostarczy do ubogich osób
i rodzin w naszej parafii.3. Środa:
Ÿ W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
&ndash; Msze św. o godz. 6.30 (Roraty), 18.00 i 19.00.
Ÿ O godz. 12.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w Godzinie Łaski dla
świata (zakończenie o godz. 13.00).
Ÿ W tym dniu kończą się w Kościele obchody Roku św. Józefa.4. Sobota:
Ÿ W sobotę rozpoczniemy trzydniowe Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi ks. dr Marcin Zieliński,
wykładowca Pisma Świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ÿ Sobota jest dniem spowiedzi rekolekcyjnej.
Ÿ Ofiary składane w tym dniu na tacę będą przeznaczone na dekorację świąteczną do naszego
kościoła.5. Niedziela:
Ÿ Po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.6.
Program Rekolekcji:
Ÿ [w gablocie przed kościołem i Internecie]7. Remont salki parafialnej:
Ÿ Młodzież z naszej parafii przygotowała sianko na stół wigilijny. Ofiary z tego kiermaszu są
przeznaczone na remont pomieszczenia biblioteki, w której Ci młodzi ludzie (z pomocą dorosłych) chcą
urządzić małą salę spotkań. Odnowienie pomieszczenia umożliwi organizowanie spotkań dwóch grup
duszpasterskich lub scholi w tym samym czasie. 8. Roraty:
Ÿ Przypominam, że Roraty dla dzieci celebrujemy w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.00, a w każdą
środę i sobotę Msza św. roratnia jest sprawowana o godz. 6.30.9. Darczyńcy:
Ÿ Dziękuję Darczyńcom, którzy przekazali ofiary na potrzeby naszej parafii: 50 PLN, 100 PLN i 200
PLN.10. Redakcja tygodnika Niedziela informuje:
Ÿ &bdquo;Ze względu na znaczy wzrost cen papieru i ogólnych cen druku i kolportażu, zmuszeni
jesteśmy zwiększyć cenę egzemplarza na 8 złotych. (...) By zrekompensować wyższą cenę, chcemy od
pierwszego numeru grudniowego dołączyć obszerny dodatek dla seniorów&rdquo;.11. Nekrologi:
Ÿ Jutro (w poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się pogrzeb śp. Andrzeja Twarowskiego &ndash; 37 lat.
Wieczny odpoczynek...12. W tym tygodniu patronuje nam:
Ÿ wtorek, 7 grudnia &ndash; Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup Mediolanu, wybitny teolog, obrońca
Bożej nauki i doktor Kościoła.
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