I Niedziela ADWENTU.
Dnia 2 grudnia 2018 r.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj;
 W I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy Adwent. Okres Adwentu ma
podwójny charakter. Po pierwsze - przygotowuje do Uroczystości
Narodzenia Pańskiego i po drugie - kieruje nas ku oczekiwaniu
powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów.
 Na Mszy św. o godz. 7.00 zostały poświęcone opłatki, którymi będziemy
dzielić się w podczas Wigilii. Można je nabyć u Pań z Caritasu
parafialnego, w kancelarii i zakrystii.
 Dzisiaj
rozpoczynamy
akcję
„drzewko
adwentowe”.
Paczki
z przytwierdzonymi do nich serduszkami prosimy o przyniesienie do
dnia 16 grudnia.
 Do puszek przed kościołem prosimy o składanie datków na obiady dla
najbiedniejszych dzieci ze SP nr 4 i SP nr 6.
 U dzieci ze scholi, ich rodziców i Siostry Marty można nabyć sianko na
stół Wigilijny. Dochód przeznaczony jest na pielgrzymkę dla scholi.
 Przed kościołem wolontariusze ze SP nr 4 i SP nr 6 pod opieką Pana
Mariusza Konowrockiego sprzedają świece Caritasu.
 O godz. 16.00 spotkanie Członków Żywego Różańca w sali Jana Pawła II.
 Nabożeństwo adoracyjne z racji I Niedzieli miesiąca o godz. 17.30.
 Spotkanie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania starszego
rocznika (I klasa lic), godz. 16.30.
2. W tygodniu:
 W I poniedziałek miesiąca zapraszamy na dodatkową Msze św. o godz.
19.00 i po niej na wieczór uwielbienia. Zapraszamy wszystkie kobiety w
stanie błogosławionym i małżeństwa, które pragną potomstwa oraz
tych, którzy za dar rodzicielstwa chcą Bogu podziękować. Będzie można
skorzystać z posługi modlitwy wstawienniczej.
 W dni powszednie o godz. 6.45 będzie odprawiana Msza św. zwana
Roratami. Po niej w dolnym kościele dzieci posilą się kubkiem gorącej
czekolady lub kakao i świeżą bułeczką z piekarni Wanda.
 Od 3 grudnia (od poniedziałku) rozpoczniemy wizytę duszpasterską
zwaną kolędą.
I tak w najbliższym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające:
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Jej plan na okres do Bożego Narodzenia został podany na stronie
internetowej parafii -www.parafiaotwockkresy.pl. i wywieszony
gablotach ogłoszeń.
Kurs przedmałżeński we wtorek o godz. 19.00 w sali przy kancelarii.
I Środa miesiąca – 5 grudnia- godz. 17.00. Zapraszamy na nabożeństwo
różańcowe zwane Jerychem.
I Czwartek miesiąca – 6 grudnia - o godzinie 17.00 wystawienie Najśw.
Sakramentu, modlitwa za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne
oraz indywidualna adoracja do Mszy św. wieczornej o godzinie 1800;
I Piątek miesiąca – 7 grudnia – w godzinach przedpołudniowych
odwiedzimy z Komunią św. chorych. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia
Bożego, i adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godziny 16.00.
Dzieci zapraszamy na Mszę św. na godz. 1700.
W piątek o godz. 18.30 w dolnym kościele rozpoczynają swoje przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczniowie klas VIII.
Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00, a dla kandydatów o 9.30.
W sobotę- 8 grudnia - przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny. Dlatego o godz. 12.00., zostanie odprawiona
dodatkowa Msza św.. Będzie można uczestniczyć w tzw. godzinie łaski.

3. Przyszła niedziela, 9 grudnia, II Niedziela Adwentu.
 Spotkanie popielgrzymkowe dla tych, którzy w listopadzie tego roku byli
w Ziemi Świętej. Najpierw o godz. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie
w sali Jana Pawła II.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej - tygodnika IDZIEMY!
5. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp.
Krzysztof Dominiczak, Krystyna Jeleń, Grzegorz Mrówka i Edward Kowalczyk.
Najbliższej rodzinie składamy wyrazy współczucia. Pomódlmy się o spokój ich
dusz. Wieczny odpoczynek ….

