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1. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej gościmy Misjonarzy ze
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Podzielą się oni specyfiką pracy
misyjnej.
2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi
na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza
z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można
ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.
3. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za prezenty złożone do
kosza św. Mikołaja i za ofiary złożone do puszek. Św. Mikołaj spotka się
z dziećmi dzisiaj o godzinie 16.00 w kościele parafialnym.
4. We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godzinie 9.00
i 18.00, podczas których będziemy prosić Maryję o pomoc w walce
z pokusami i grzechem, w walce o czystość serca oraz o pełnienie woli
Bożej w życiu. W tę uroczystość rozpocznie się w całym Kościele
nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia.
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.00.
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
6. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do
salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
7. W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz pierników świątecznych
przygotowanych przez naszą scholę, a dochód zostanie przeznaczony na
wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy o wsparcie tego
dzieła.
8. Także w przyszłą niedzielę w salkach o godzinie 13.00 odbędzie się
projekcja filmu z poczęstunkiem osobno dla dzieci i starszych
organizowana przez grupę modlitewną naszej parafii. Więcej informacji
w dzisiejszym numerze Maternusa.
9. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku
Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia. Roraty o godzinie 17.00.
10. Już dzisiaj, informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej
parafii w czwartek 17.12 a zakończą w IV niedzielę adwentu.
11. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii
bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne,
którego numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”.
Dziękujemy za ofiary już złożone. Do tej pory wpłynęło 418 ofiar na kwotę
53 tys. 200 zł.
12. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Zapraszamy
wszystkich dysponujących wolnym czasem do pomocy przy sprzątaniu
naszej świątyni w każdą sobotę po Mszy Świętej porannej.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze,
akcesoria świąteczne, lampiony.
Można nabyć świece wigilijne
w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

