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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ III Niedziela Adwentu- 13.12.2015/
1. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza
niedziela to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam
udzielać swoich darów i łask. I nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj
jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie fioletowy tylko różowy.
2. Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat –
wprowadzenie stanu wojennego. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji
naszej umiłowanej Ojczyzny. W związku z tym Konferencja Episkopatu
Polski zachęca do zapalenia symbolicznej świecy 13 grudnia br. o godz.
19.30 w duchu pamięci o ofiarach stanu wojennego.
3. Dzisiaj odbędzie się kiermasz pierników świątecznych przygotowanych
przez naszą scholę. Bardzo prosimy o wsparcie tego dzieła.
4. Także dzisiaj w salkach o godzinie 13.00 odbędzie się projekcja filmu
z poczęstunkiem osobno dla dzieci i starszych organizowana przez grupę
modlitewną naszej parafii.
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 czwartek rozpoczynamy w naszej wspólnocie Rekolekcje Adwentowe,
które poprowadzi ks. Aleksander z Białorusi. Prośmy o moc i światło Ducha
Św., aby przez posługę Ks. Rekolekcjonisty dokonała się gruntowna
przemiana naszych serc, a szczególnie tych z naszej wspólnoty, którzy
zamknęli
przed
Chrystusem
drzwi
swoich
domów
i
serc.
W sobotę dzień spowiedzi świętej dla całej parafii. Prosimy nie odkładać
spowiedzi na inne dni, gdyż księża do przyszłej niedzieli spowiadają
w innych parafiach. Dokładny plan rekolekcji wydrukowany jest
w dzisiejszym numerze „Maternusa”.
8. W sobotę od godziny 10.00 planujemy przywiezienie choinek z lasu do
kościoła zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
9. W związku z rekolekcjami kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu
tylko we wtorek w wyznaczonych godzinach.
10. Już dziś informujemy, że sakrament chrztu św. w grudniu będzie udzielany
w I dniu Bożego Narodzenia – 25.12. br. na Mszy św. o godz. 10.30.
11. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów
remontów.
12. 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 420 ofiar na kwotę
53 tys. 400 zł.
13. 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.
14. 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.

Rekolekcje adwentowe w parafii
Matki Bożej Królowej Polski
i św. Maternusa.
17.04 – 20.12 2015
/prowadzi ks. Aleksander/

1. Czwartek - 17.12.
9.00- Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Msza św. roratnia z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną dla starszych i młodzieży
2. Piątek – 18.12.
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Msza św. roratnia z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną dla starszych i młodzieży
3. Sobota – 19.12
8.00 – 9.00 – Spowiedź święta dla starszych
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
15.30 – 16.00 – Spowiedź święta dla dzieci
16.00 – Msza św. roratnia z nauką dla dzieci
16.30 – Spowiedź święta dla młodzieży i starszych
18.00 - Msza św. z nauką ogólną dla starszych i młodzieży
4. IV Niedziela Adwentu – 20.12
7.30 - Msza św. z nauką ogólną
9.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży
10.30 - Msza św. z nauką ogólną
12.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną

„Nie zamykajmy serc zbawienia nadszedł czas
gdy Chrystus puka w drzwi może ostatni raz”
Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

