OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 NIEDZIELA ADWENTU 28. 11. 20021
Błogosławieństwo opłatków!
1. POKÓJ ZAKWITNIE, KIEDY PAN PRZYBĘDZIE – z tą nadzieją i modlitwą
wchodzimy w święty czas Adwentu, by poprzez światło i moc Bożego słowa pielęgnować w swoim życiu postawę czujności oraz całym sercem przygotować się na
świętowanie Narodzin Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.
2. REKOLEKCJE ADWENTOWE – to najlepszy sposób wejścia duchowo w czas
Adwentu – poprzez słowo Boże i sakrament pokuty. Przewodnikiem duchowym
naszych rekolekcji jest Misjonarz Eucharystii – o. Zbigniew Ptak z zakonu Ojców
Paulinów, z Krakowa Skałki. Otoczmy rekolekcje swoją modlitwą.
3. PROGRAM REKOLEKCJI:
 W niedzielę kazania rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.
 Od poniedziałku do środy włącznie – Msze św. z kazaniem o g. 10.00 i 18.00,
w Domasławicach o g. 16.30
 Sakrament Pojednania – 30 min. przed każdą Mszą św.
 W środę – tradycyjnie – w czasie Mszy św. o g. 10.00 i 18.00 składamy, kto
może, swój materialny dar dla ubogich.
 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – według zgłoszenia w zakrystii.
4. TRANSMISJA REKOLEKCJI – na FB w niedzielę o g. 10.30, od poniedziałku
do środy o g. 18.00. Poinformujmy o tym osoby szczególnie chore i starsze.
5. ADWENT – pamiętajmy tradycyjnie o lampionach w oknach oraz wieńcach
adwentowych w domu - na drzwiach, na stole. Dziękujemy serdecznie Wiernym za
pomoc s. zakrystiance w przygotowaniu wieńców do kościoła oraz za przywiezienie
z lasu gałązek świerkowych. Bóg zapłać!
6. RORATY – rozpoczniemy odprawiać po rekolekcjach, czyli w czwartek. Msza św.
w tygodniu o g. 6.00 rano. Serdecznie zapraszamy wszystkich Wiernych, szczególnie zaś rodziny z dziećmi. Dzieci zapraszamy na poczęstunek po Mszy św. do salki.
Prosimy też o pomoc w przygotowaniu kanapek na g. 5.30.
7. Wg KALENDARZA LITURGICZNEGO przypadają święta: w poniedziałek
Wszystkich Świętych Zakonu Franciszkańskiego, we wtorek św. Andrzeja, apostoła
8. DNI ODNOWY WEWN. – I piątek dla dzieci spowiedź o g. 16.15, Msza św. o
g. 16.45; I sobota m. – Nabożeństwo 5 I sobót m. bezpośrednio po Roratach.
10. ADORACJA NS. – w środę po Mszy św. wieczornej i w czwartek od g. 15.00.
11. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – spotkanie formacyjne w środę o g. 15.00.
12. RÓŻANIEC W INT. ZMARŁYCH POLECONYCH W WYPOMINKACH –
w niedzielę o g. 17.00 oraz w poniedziałek i we wtorek o g. 17.30.
13. WYSTRÓJ KOŚCIOŁA – zwyczajowo można składać w zakrystii dobrowolne
ofiary na kwiaty i dekoracje naszego kościoła na uroczystość Narodzenia Pańskiego.
14. ZASADY SANITARNE – bez względu na osobiste opinie czy przekonania ks. bp
Edward prosi o przestrzeganie w kościele zasad sanitarnych – zakładania maseczek,
dystansu i dezynfekcji.

13. KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE – w przyszłą niedzielę będzie dzień modlitwy i
materialnego wsparcia, poprzez puszki, Kościoła na Wschodzie.
14. WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA: podobnie - jak ostatnio - będzie na
zaproszenie przez daną rodzinę lub osobę. Specjalne zielone karteczki są wyłożone
na stoliku pod chórem. Należy podać nazwisko, adres i nr tel. oraz przekazać w
zakrystii, kancelarii lub wrzucić na tacę.
15. W Gościu Niedzielnym m.in.:
* Książę pokoju nadchodzi – artykuły wprowadzające w klimat Adwentu…
* Dodatek - kalendarz Gościa na nowy rok

 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Teresa Stefaniak, lat 93, z Ruska,
+ Wiesław Gręda, lat 86, z ul. Szymanowskiego,
+ Jan Kowalczuk, lat 86, z ul. Rynkowej,
+ Danuta Czach, lat 68, z ul. Wyspiańskiego. Dobry Jezu…

