OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12 grudnia 2021 roku – III NIEDZIELA ADWENTU / RADOŚCI /
1. Dziś 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.
2. Roraty – czyli Msze św. o NMP - w poniedziałek wyjątkowo o 7.00!!!! O 6.30 różaniec Fatimski. Od wtorku do

piątku o 17.00. Jutro obchodzimy smutną – 40-stą rocznicę wybuchu Stanu wojennego. Módlmy się
szczególnie w tym dniu za Ojczyznę i wszystkie ofiary reżimu komunistycznego.
3. Do chorych ze spowiedzią i komunią adwentową udam się w tym tygodniu; jutro wioski od 8.15 / trasa z

czwartku / i we wtorek od 8.30 Duszniki / trasa z piątku/.
4. Spowiedź adwentowa z udziałem zaproszonych księży będzie w naszej parafii w poniedziałek 20 grudnia.

Godziny dyżuru w konfesjonale :10.00 - 11.00; 15.30 – 17.00 i 19.30 – 20.30.
5. Chciałbym poprosić rodziców dzieci komunijnych, żeby w tym roku przygotowali kościół do Uroczystości

Bożego Narodzenia. Chodzi o przygotowanie i przystrojenie choinek i żłóbka oraz gruntowne posprzątanie
kościoła i obejścia. Będzie to we wtorek 21 grudnia od 9.00. Na Wielkanoc o pomoc poprosimy rodziców
młodzieży bierzmowanej.
6. Po Mszy św. w bocznym wyjściu kościoła można nabywać poświęcone opłatki i świece „Caritas".

W tym roku mała świeca: 8.50 zł a duża 18 zł . Jest też sianko pod obrus na stół wigilijny. Bóg zapłać za zakup
kartek świątecznych. Zebrano 1000zł ,które zostaną przekazane na Dom Dziecka do Tanzanii.
7. Za tydzień III niedziela miesiąca - składka budowlana.
8. W niedzielę 19 grudnia w Katedrze Poznańskiej odbędą się święcenia Biskupie ks. Jana Glapiaka. Można

będzie uczestniczyć w tej uroczystości przez transmisję w TV Trwam i TVP 3 o godz.15.20. Włączmy się w tę
modlitwę prosząc o potrzebne dary Ducha Św. dla nowego Biskupa Pomocniczego w naszej Archidiecezji.
9. Program pomocy żywnościowej dla najuboższych. Zgłoszenia przyjmujemy w salce parafialnej w tym tygodniu

w środę od 15.30 – 16.30.
10. Zmarli nasi parafianie: śp. Joanna Pawlak z Wymysłowa l. 74 – pogrzeb w poniedziałek o godz.12.00 ; i śp.

Franciszek Opala l. 83 – pogrzeb we wtorek o godz.13.00. Dobry Jezu….
11. W kalendarzu liturgicznym:

w poniedziałek – św. Łucji, dz.i m.; we wtorek – św. Jana od Krzyża ,k. i dk;
12. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 6 zł, Mały Przewodnik dla dzieci , Gość Niedzielny.
13. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za dary kulinarne i każdą życzliwość. W tym miejscu chciałbym

złożyć podziękowanie dwóm siostrom z naszej parafii, które z racji urodzin i za Opiekę MB ufundowały wotum
wdzięczności, którym jest korona dla Maryi. Poświęcona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP tj. 8
grudnia i założona na figurze w prezbiterium. Bóg zapłać. Drugie podziękowanie kieruję pod adresem naszego
Banku Spółdzielczego w Dusznikach, Pani Prezes i Zarządu oraz p. Radosława – Przewodniczącego Rady
Miasta w Szamotułach za zakup materiału – tj .kostki brukowej, cementu i piasku - niezbędnego do położenia
chodnika na cmentarzu prowadzącego od krzyża do śmietnika. W imieniu parafian i swoim bardzo dziękujemy.
Na radosne przeżywanie III tygodnia Adwentu niech Bóg wszystkim błogosławi !

