PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
9 – 16 grudnia 2018
II NIEDZIELA ADWENTU – 9.12. – DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIOŁY NA WSCHODZIE, /kolekta na OPAŁ/
8.00 – Do Miłos. B. za + za + siostrę Agnieszkę Mrosek, ++ rodziców Piotra i Rozalię, teściów
Jana i Łucję, siostrę Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią,
dziadków Mrosek i Pietrucha oraz ++ szwagrów Pawła i Jana.
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Stanisławę i Antoniego, męża Marka oraz
++ z rodzin Sobera i Korczowskich.
14.30 – Naboż. Adwentowe w int. Rodzin parafii o chrześcijańskie przygotowanie do Bożego Narodzenia.
PONIEDZIAŁEK – 10.12.
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz ++ dziadków.
WTOREK – 11.12.
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ Annę i Bernarda
Kompała oraz ++ dziadków z obu stron.
ŚRODA – 12.12.
17.00 – Roraty: Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie
dla męża i ojca STEFANA HERMAŃSKIEGO z ok. kol. rocz. urodzin oraz dla całej RODZINY
HERMAŃSKICH. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zbiórka dla Ministrantów.

CZWARTEK – 13.12. – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Alojzego Gorzołka w rocz. śm., ++ Gertrudę Gorzołka
z rodzicami i rodzeństwem oraz ++, którzy w tym gospodarstwie pracowali.
PIĄTEK – 14.12. – Św. Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Annę Karolak – of. od rodziny Martynia z Bielska-Białej.
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6.

SOBOTA – 15.12.
7.00 – Intencja wolna.
8.00 – Zbiórka i wyjazd na Pielgrzymkę do Trzebnicy i Jarmark Świąteczny we Wrocławiu.
12.00 – Msza św. w Sanktuarium Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy w intencji Pielgrzymów i ich Rodzin.
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE CZYLI RADOŚCI – 16.12. /kolekta na OPAŁ/
8.00 – Do Miłos. B. za ++ męża Stefana Męcka z rodzicami z obu stron oraz ++ brata i siostrę.
10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie
dla MARII GRUCA z ok. kol. rocz. urodzin.
Naboż. Adwentowe w int. Rodzin parafii o chrześcijańskie przygotowanie do Bożego Narodzenia.

12.00 – /Roczek/ Do Anioła Stróża o błog. B., opiekę i dary Ducha Św. dla rocznego dziecka
MICHALINY ZOFII JONEK oraz dla jej RODZICÓW, CHRZESTNYCH, DZIADKÓW i PRABABĆ.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. KOLEKTA dzisiejsza na potrzeby parafialnej Wspólnoty, szczególnie na ogrzewanie budynków kościelnych; przed kościołem coroczna zbiórka na pomoc chrześcijanom na Wschodzie. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie Wasze ofiary oraz zrozumienie wspólnych parafialnych
i kościelnych potrzeb!
2. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę:
Aleksandrę Paszewską i Izabelę Wręczycką.
3. Dziękuję także Paniom za okazaną pomoc i życzliwość oraz za przekazanie nagród rzeczowych do losowań dla dzieci na Roratach.
4. W przedsionku kościoła Parafialny Zespół Caritas rozprowadza Świece Caritas 25 Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom /mała 5 zł, duża 12 zł/, opłatki wigilijne możemy nabyć
w zakrystii – BÓG ZAPŁAĆ za składane ofiary!
5. Dzisiaj o godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe w intencji Rodzin naszej parafii o chrześcijańskie przygotowanie do Bożego Narodzenia. Doroczny odpust w Wysokiej ku czci Św.
Mikołaja /suma godz. 11.00/.
6. Od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 zapraszam dzieci z lampionami, dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych do udziału w Roratach jako duchowe przygotowanie do Narodzenia Pańskiego. Dzieci przynoszą pięknie przygotowane serduszka z dobrymi uczynkami
i odpowiedziami z planszy roratniej do losowania figurki Matki Bożej i innych nagród.
7. W środę po Roratach zbiórka dla wszystkich ministrantów – obecność obowiązkowa!
8. W piątek po Roratach kolejnie spotkanie przygotowujące kandydatów do bierzmowania
z kl. 6 Szkoły Podstawowej – obecność obowiązkowa!
9. Również w piątek o godz. 19.30 w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie
dekanalne czuwanie dla młodzieży. Gościem będzie ks. Józef Krawiec, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Op. i kapelan Zakładów Karnych w Strzelcach Op. W czasie czuwania będą zbierane dary /art. spożywcze itp./ dla mieszkańców
/osoby bezdomne/ ośrodka Barka. Zapraszam naszą młodzież, wyjazd o godz.19.15.
10. W sobotę pielgrzymko-wycieczka do Grobu Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy i na Jarmark
Świąteczny we Wrocławiu. Lista 30 osób została zamknięta, w zakrystii proszę uregulować
kwotę 70 zł. Zbiórka pielgrzymów przed kościołem o godz. 8.00, powrót w godzinach
wieczornych.
11. Za tydzień przypada III Niedziela Adwentu, czyli Radości. Kolekta będzie przeznaczona
na cel parafialny /ogrzewanie budynków kościelnych, podesty pod figury/. W naszej parafii
odbędzie się mały Kiermasz Świąteczny – parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał
pierniki świąteczne /paczka 10 zł/. Cel jest zawsze CHARYTATYWNY /m.in. wsparcie
potrzebujących, organizacja DNIA CHORYCH i SENIORÓW w 2019 r./. Zachęcam do włączenia się do kolejnej szczytnej akcji!
12. W zakrystii Zelatorzy Róż Różańcowych mogą odebrać grudniowy nr Rycerza Niepokalanej. Przypominam, że osoba w Róży, która otrzymała I Tajemnicę Radosną odmawia również modlitwy wstępne: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
Przed odmówieniem 10-tki różańca czytamy rozważanie ze swojej karty różańcowej.
13. W zakrystii proszę zamawiać intencje mszalne w grudniu oraz na rok 2019.
14. Do nabycia są Cuda i Łaski Boże.

