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1. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”,
od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze
w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też
w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe.
2. Dzisiaj kończymy rekolekcje adwentowe. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za
trud głoszenia Słowa Bożego i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej na dalszej drodze kapłańskiego życia
3. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy pogrzebowej
i schodów.
4. Okazja do spowiedzi jeszcze jutro od godziny 16.30.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
6. W piątek od godziny 8.00 planujemy dekorację kościoła na święta.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
7. W związku ze spowiedzią w dekanacie kancelaria parafialna czynna w tym
tygodniu tylko w sobotę w wyznaczonych godzinach.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim organizuje i zaprasza osoby
samotne
i chętne na wieczerzę wigilijną w 21 grudnia 2017 roku w Dworku Galosa.
Bliższe informacje wywieszone są w gablotach.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Zapraszamy
wszystkie chętne osoby do pomocy przy sprzątaniu kościoła w sobotę po
porannej Mszy Świętej.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: akcesoria świąteczne, Gość
Niedzielny, Niedziela, kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze
i wiele innych artykułów, albumy.

Kiedy przychodzisz do Jezusa
Czy mam wam dać dobrą radę?
Uważajcie Jezusa za waszego zaufanego przyjaciela.
Nauczcie się Go odwiedzac, dostrzegać Go, być z Nim,
a zrozumiecie, ile się przez to nauczycie.
Chodzi o mądrość, którą tylko On może wam dać;
o prawdziwą naukę, która czyni mądrym,
świętym i szczęśliwym.
Tu podczas spotkania serca z sercem zostajemy
stopniowo obdarowywani wszystkim,
czego nam w życiu potrzeba.
"Powiedz mi, z kim obcujesz, a powiem ci, kim jesteś.
Kiedy przychodzisz do Jezusa, kiedy z Nim przebywasz,
stajesz się sam drugim Jezusem".
o. Pedro Arrupe

