Ogłoszenia na 2.XII.2018 r. – I niedziela Adwentu „C”
Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Jest też czasem, który zwraca naszą uwagę na to, że oczekujemy powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu świata. Postawa czuwania szczególnie wyraża się przez
udział w Roratach, które będą w naszym kościele rano o godz. 6.30 (o 6.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP). Zapraszamy na tą poranną modlitwę starszych, młodzież i dzieci.
Dla najmłodszych przygotowane są specjalne materiały związane z uczestnictwem w Roratach. Prosimy, by dzieci przynosiły lampiony. Po Mszy św. zapraszamy dzieci i młodzież na
kakao i drożdżówki (dom parafialny).
O godz. 17.15 niedzielne nabożeństwo. Pomodlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 19.00 niedzielna adoracja.
W pomieszczeniu biblioteki codziennie (po Mszach św. rano i wieczorem) będzie możliwość
nabywania opłatków, które dzisiaj są poświęcane. Dobrowolne ofiary zostaną przeznaczone
na potrzeby parafii. Są też do nabycia świece Caritas, w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Dzięki tej akcji charytatywnej są prowadzone programy leczenia, dożywiania
i wypoczynku dzieci. Świece są po 15 zł (duże) i po 5zł (małe).
Również w naszej parafii chcemy pomóc tym, którzy doświadczają ubóstwa. Na ten cel możemy składać żywność (trwałą – cukier, kasza, ryż, konserwy, słodycze, itp.) do kosza przy
ołtarzu Matki Bożej, oraz zgłaszać potrzebujących pomocy (dyżur osób z zespołu charytatywnego we wtorki od 16.30 do 17.30 w domu parafialnym). Z zebranych darów i z zakupionej jeszcze żywności zostaną zrobione paczki, które rozdamy potrzebującym po III niedzieli
Adwentu (we wtorek – 18 grudnia).
4 grudnia (wtorek) przypada uroczystość św. Barbary, dziewicy i męczennicy, Patronki naszego miasta. W kościele Wszystkich Świętych o 12.00 będzie celebrowana uroczysta Msza
św. odpustowa.
W poniedziałek (3 grudnia) na Mszę św. o godz. 18.00 oraz po niej na wspólną modlitwę
uwielbienia i adoracji zaprasza Wspólnota „Światło Pana”.
6 grudnia (czwartek) to dzień św. Mikołaja, biskupa. Niech Patron dobroczynności będzie dla
nas inspiracją.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.
W I czwartek o godz. 18.00 Msza św. jedności wszystkich wspólnot naszej parafii. Zapraszamy na wspólną celebrację Eucharystii oraz modlitwę za powołanych i o powołania do służby
Bożej.
W I piątek (7 grudnia) po Mszy św. porannej udamy się do chorych. Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Spowiedź w tym dniu na Mszy św. rano, oraz po południu od 16.30, w czasie
wystawienia Najświętszego Sakramentu i podczas Mszy św. Zachęcamy do korzystania
z sakramentu pokuty w dni poprzedzające.
8 grudnia (sobota) przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą
w następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00. Wg objawień Matki Bożej z Montichiari
w tym dniu przypada GODZINA ŁASKI – od 12.00 do 13.00. Będziemy mieli możliwość
modlitwy w naszym kościele, ponieważ po Mszy św. o godz. 9.00 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i adoracja będzie trwała do godz. 16.00.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej (osób, które złożą swoje deklaracje).
W przyszłą niedzielę (II Adwentu) przypada dzień pomocy Kościołowi na Wschodzie. Będziemy wspierać naszych braci i siostry w wierze modlitwą i ofiarami składanymi na tacę.
W przyszłą niedzielę (9 grudnia) na Mszy św. o godz. 9.30 będą obecni pszczelarze z okręgu
Starachowic. Włączą się w liturgię i będą modlić się o Boże błogosławieństwo dla swojej
pracy i swoich rodzin. Wiąże się to z świętem patronalnym pszczelarzy, które przypada we
wspomnienie św. Ambrożego (7 grudnia).
W przyszłą niedzielę (9 grudnia) o godz. 15:00 zapraszamy na Mszę św. do salki Bożego
Miłosierdzia młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz ich
rodziców.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
4 grudnia – uroczystość św. Barbary, dziewicy i męczennicy;
6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa;
7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła;
8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

