OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Adwentu
3 grudnia 2017r.
1. Ofiary z dzisiejszej niedzieli przeznaczone są na pokrycie kosztów chodników na
siedzenia ławek. Dzisiaj o godz. 15.00 Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego
Różańca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych.
2. Także dziś, po Mszach świętych będą rozprowadzane „Świąteczne pierniczki”
w ramach akcji wsparcia dla Hospicjum Krośnieńskiego organizowanej przez
piekarzy, cukierników i ZSP nr 2 w Krośnie – dziękujemy Wam za wsparcie.
3. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary złożone przy okazji
listopadowej modlitw za zmarłych. Od jutra rozpoczynamy Roraty, czyli
adwentowe Msze św. o Matce Bożej. Odprawiać je będziemy o godz. 17.00, za
wyjątkiem uroczystości. Zachęcamy do udziału, zwłaszcza dzieci z lampionami.
4. Opłatki wigilijne będą roznoszone w naszej parafii przez br. Piotra – naszego
zakrystiana i br. Jarosława z Głowienki od dnia 4 grudnia tj od poniedziałku
w godz. popołudniowych. Opłatki będą roznoszone od ul. Żwirki i Wigury
i Podkarpackiej kierując się w następnych dniach w stronę kościoła.
5. Trwa Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NNP, od wtorku
kazania nowennowe podczas Mszy św. wieczornych będzie głosił o. Jarosław
Karaś – przełożony z Głowienki, a Msza św. będzie poprzedzona rozważaniami
o powstaniu Rycerstwa Niepokalanej, prowadzonymi przez członków Rycerstwa.
6. Uwaga bierzmowani spotkania w tym tygodniu: drugich klas gimnazjalnych
w dniu 4 grudnia, a trzecich klas - dnia 6 grudnia o godz. 18.00!
7. W piątek – 8 grudnia - przeżywać będziemy Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP. Ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP papież Pius IX
napisał: „Najświętsza Maryja Panna… mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa,…została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego.” Z racji uroczystości w piątek nie ma postu!
8. W przyszłą niedzielę – 10.12. – Będzie przeżywać Dzień Solidarności z
Kościołem na Wschodzie. Także za tydzień Msza św. dla wszystkich kandydatów
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania o godz. 9.30 – obecność
obowiązkowa!
9. Dziś rozpoczynamy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017. W zakrystii
można nabyć świece małe po 5 zł, a duże po 10 zł. Dochód ze sprzedaży tych
świec jest przeznaczony dla rodzin i dzieci, które potrzebują pomocy.
10.Jak co roku przed świętami zbieramy dary dla potrzebujących rodzin naszej
parafii. Przy ołtarzu św. Antoniego wystawiony jest kosz, do którego prosimy
składać trwałą żywność i środki czystości!
11.OO. Kapucyni zapraszają na Mszę za Ojczyznę, dnia 9 grudnia o godz. 18.30.

