OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5 grudnia 2021 roku – II NIEDZIELA ADWENTU
1. Dzisiaj odpust w Bytyniu ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP o 12.00.W tę niedzielę przypada Dzień Modlitw za
Kościół na Wschodzie. Przed kościołami w Polsce zbiórka ofiar na ten cel.
2. Roraty - czyli Msze św. o NMP w Adwencie od poniedziałku do piątku o 17.00. Przychodźmy całymi rodzinami. Możliwie
codziennie proszę kandydatów do bierzmowania kl.VII i VIII, ze szkół ponadpodstawowych i dzieci przygotowujące się
do I komunii św. Dzieci przynoszą do kościoła zapalone lampiony. Dorośli i młodzież w czasie Rorat zapalają świece.
3. Po Mszy św. w kruchcie kościoła można nabywać poświęcone opłatki i świece „Caritas" na wigilijny stół. W tym roku
mała świeca: 8.50 zł a duża 18 zł . Jest też sianko pod obrus na stół wigilijny. Przed kościołem dzieci zapraszają do
zakupu kartek świątecznych. Zebrane środki będą przeznaczone na Sierociniec w Tanzanii, który prowadzi misjonarka
z Polski S. Rut Ciesielska / dom, w którym mieszka znany nam już z wcześniejszych pomocy mały – chory Emmanuel/.
4. W środę przypada Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP .Od 12.00 - 13.00 w całym Kościele jest
przeżywana GODZINA ŁASKI. Na wieczorną Mszę św. zapraszam wszystkich Parafian, którzy przeżyli oddanie się
Maryi poprzez 33-dniowe rekolekcje. Będzie ponowienie tego oddania. Dla dzieci komunijnych poświęcimy Cudowne
medaliki i je w tym dniu wręczymy. Uwaga : Biuro w tym dniu czynne od 9.00 -10.00!!!!!
5. Za tydzień przypada III NIEDZIELA ADWENTU ( RADOŚCI – GAUDETE ).Wieczorem o godz.17.00 pragnę zaprosić
na wyjątkowy spektakl pt. „TAJEMNICA EUCHARYSTII ”, w wykonaniu aktorów z Grupy Teatralnej, pochodzących z
różnych parafii. Jest to ukazanie tego, co dzieje się podczas każdej Mszy św., na podstawie objawień współczesnej,
boliwijskiej mistyczce Catarinie Rivas. Na to wydarzenie jest obowiązkowo proszona młodzież przygotowująca się do
bierzmowania. Bezpośrednio po przedstawieniu Eucharystia bez kazania.
6. W kalendarzu liturgicznym:
w poniedziałek – św. Mikołaja
Poczęcia NMP.

- we wtorek – św. Ambrożego bp i dk

- w środę – Uroczystość Niepokalanego

7. Bp. Szymon zaprasza do Katedry w sobotę 18.12 o godz.16.00 małżonków obchodzących w tym roku 25-lecie i 50lecie ślubu. Ulotki przy wyjściu – tam, gdzie znajduje się prasa katolicka.
8. Program pomocy żywnościowej dla najuboższych. Zgłoszenia przyjmujemy w salce parafialnej w tym tygodniu w
czwartek od 15.30 – 16.30.
9. Zmarli nasi Parafianie: śp. Janina Stawik z Dusznik l. 85 i śp. Ryszard Kapałka ze Śliwna l.83. Pogrzeby odbyły się w
ubiegłym tygodniu. Dobry Jezu….
10. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 6 zł, Mały Przewodnik dla dzieci / 5 egz. /, Gość Niedzielny, oraz Dobre Nowiny
– egz. darmowe.
11. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za pomoc Panom przy położeniu kolejnego odcinka kostki przed plebanią,
za dary kulinarne i każdą życzliwość. Na radosne przeżywanie II tygodnia Adwentu niech Bóg wszystkim błogosławi !

