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Ogłoszenia Parafialne 

Rok A, I Tydzień Adwentu 

2019-12-01 

Kalendarz liturgiczny: 

wtorek  - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

środa - wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy 

piątek  - wspomnienie św. Mikołaja, bpa  

sobota - wspomnienie św. Ambrożego, bpa i Doktora Kościoła 

 

Rozpoczynamy Adwent, czas naszego duchowego odrodzenia i przygotowania do Świąt          

Narodzenia Jezusa Chrystusa. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w Roratach, które           

będziemy odprawiać w dni powszednie o godz. 18.00. Pamiętajmy o ubogich, którym możemy             

pomóc składając ofiarę za wigilijne świece “Caritas” i poświęcone dziś uroczyście opłatki. 

 

Przed naszym kościołem trwa Kiermasz Świąteczny organizowany przez uczestników         

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej. Wszystkie wyroby są rękodziełem. Dochód           

zostanie przeznaczony na cele uczestników warsztatów. 

 

W związku z tym, że tradycyjny opłatek dla wszytkich grup parafialnych odbędzie się 6              

stycznia w hali Klubu Sportowego “Orzeł” zapraszamy chętnych do pomocy w zorganizowaniu            

tego spotkanaia jutro na godz. 19.00 do salek kachetycznych. 

 

W środę swoje imieniny obchodzi S. Barbara, która posługiwała przez długie lata w             

naszej parafii. Zapraszamy do modlitwy w Jej intecji w czasie Mszy św. porannej.  

Wieczorem o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny Różaniec.          

W czasie Mszy św. modlić się będziemy w intencji Roż Różańcowych.  

O godz. 19.00 spotkanie w kościele dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.              

W najbliższą  niedzielę dzieci otrzymają poświęcone cudowne medaliki.  

 

I Czwartek w czasie Mszy św. wieczornej będziemy prosić o nowe i święte powołania do               

kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii.  

 

I Piątek miesiąca - spowiedź rano od 6.30-7.00, po południu od 17.00. Wyjazd do              

chorych od godz. 9.00.  

Msza św. o godz. 18.00 w intencji Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.             

O 20.15 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież.  

 

I Sobota nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi        

Panny. O godz. 17.30 wspólny różaniec, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza            

św. wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu. 
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W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej        

Maryi Panny.  O godz. 11.00 Msza św. w intencji Ks. Proboszcza z racji imienin.  

W tym dniu zapraszamy rówież do liczego udziału w Godzinie Świętej. Od godz.             

12.00-13.00 przed Najświętszym Sakramentem będziemy zgodnie z prośbą Maryi wypraszać          

łaski dla nas i całego świata.  

 

W przyszły poniedziałek odbędzie się w salkach katechetycznych inauguracyjne         

spotkanie Koła Gospodyń Miejskich, na które organizatorzy zapraszają wszytskie Piaszczanki.  

  

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek + Czesław Chlipała  

wtorek + Czesław Chlipała  

czwartek + Czesław Chlipała  

piątek + Czesław Chlipała  
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