Ogłoszenia 10/12/2017

NIEDZIELA II ADWENTU

10.12.2017

Przeżywamy II niedzielę Adwentu. Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na potrzeby
Kościoła na Wschodzie.

Codziennie odprawiamy Roraty o godz. 18.00. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

Dzisiaj o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej OKSiT we Wleniu odbędzie się recital świąteczny
Renaty Galik . Gościem specjalnym będzie aktorka Joanna Brodzik. Serdecznie zapraszamy.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:
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Środa - św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Czwartek - św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Dziękuję za posprzątanie kościoła i złożone ofiary na kościół. W tym tygodniu prosimy rodziny:
Regina Jabłońska, Teresa Zinkiewicz, Irena Żmijowska, Joanna Zatylna, Czesława Kodis. O
włączenie się ofiarą na kościół prosimy Panie: Reginę Pawłowską i Danutę Skrobuk.

Pilchowice: Barbara Grzebyk, Irena Smolnicka.

Zachęcam do lektury czasopism katolickich. Przed kościołem u ministrantów są do nabycia
tygodniki „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. W zakrystii możemy nabyć świece CARITAS w cenie 6
zł oraz kartki świąteczne za 1 zł.

Poświęcone opłatki wigilijne, możemy otrzymać w kościele przez cały Adwent. Przyjęcie opłatka
przez rodzinę z kościoła wyraża łączność całej wspólnoty parafialnej, która gromadzi się przy
stole eucharystycznym w każdą niedzielę a w czasie świąt przy stołach rodzinnych; jest
jednocześnie wyrazem zaproszenia księży na kolędę.
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- Prosimy o zgłaszanie osób chorych, których nie odwiedzamy co miesiąc, a które przed
świętami chcą przystąpić do sakramentów św. Odwiedziny odbędą się w czwartek 21 grudnia
przed południem.

Tegoroczna zbiórka żywności do paczek świątecznych odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia
CIVITAS CHRISTIANA w dniu 16 grudnia w godz. 10.00-16.00 przy ul. Dworcowej 8.

W środę przypada 13 dzień miesiąca. Zapraszam na różaniec fatimski o godz. 17.30 i na Mszę
św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej. W tym dniu przypada także kolejna rocznica wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet
oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości
nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

W piątek przeżywamy Dzień Miłosierdzia. Zapraszam na Drogę Krzyżową o godz. 10.00 a po
niej na adorację Najśw. Sakramentu do godz. 15.00, którą zakończymy Koronką do Miłosierdzia
Bożego, o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego.
- Od soboty, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka
Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką
wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już blisko!

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Fundusz Remontowy oraz przedstawiciele
Rady Parafialnej będą przyjmowali ofiary na ten cel.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają na Spotkanie
Wigilijne dla osób samotnych w dniu 20 grudnia o godz. 13.00 w OKSiT we Wleniu.

W czwartek 21 grudnia będziemy przeżywali w naszej parafii dzień spowiedzi św. Rano od
godz. 8.30 do 9.30 i po południu od godz. 16.30 do 18.00. Spowiedź w Pilchowicach o godz.
16.00 a w Bystrzycy o 17.15.
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