OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrystusa Króla-20.11.2011/
1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to
ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym
wyciszeniem. Zgodnie z wieloletnią tradycją taca z tej uroczystości
przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych kościołów
w naszej diecezji. Jest to również święto patronalne Akcji
Katolickiej. Uroczysta Msza św. w intencji Członków AK o godzinie
10.30.
2. Dzisiaj ukaże się parafialny kalendarz na nowy rok. Cena
egzemplarza 2 zł 50 gr. Po Mszy św. będzie on rozprowadzany
przez dziewczyny z naszej młodzieżowej scholii. Każda złożona
ofiara ponad cenę kalendarza będzie przeznaczona na letni
wypoczynek młodzieży śpiewającej w scholii.
3. Także dzisiaj Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarzy
i figur.
4. We wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki
kościelnej. Na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy polecać Bożej
opiece wszystkich zaangażowanych w piękno liturgii poprzez
muzykę i śpiew – Pana Organistę, Członków chóru parafialnego
i scholii parafialnej.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
18.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej. Taca
zbierana w ten dzień jest przeznaczona na renowację ołtarza Matki
Bożej nieustającej Pomocy.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego
przygotowania na spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się
zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema
świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Postarajmy
się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach.
7. W przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 będzie sprawowana Msza św.
dla młodzieży z klas II i III gimnazjum, w ramach przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność rodziców jest na
tej Mszy św. jest mile widziana.
8. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom,
których rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować
w zamian, prócz uśmiechu”. Od 6 listopada w kościele parafialnym
zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki,
przybory szkolne.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Wojciech filip Nowak zam. Nysa
Kinga Barbara Górniak zam. Stronie Śląskie

