Ogłoszenia Parafialne
27 listopada 2022

I Tydzień Adwentu
Patron tygodnia – Św. Saturnin – 29 listopada
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół
Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też
zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych,
nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na
Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za
Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez
pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam
podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…
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Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła i parafii – Bóg zapłać !
Dzisiaj o godz. 14.30 - Nabożeństwo adwentowe i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Podczas nabożeństwa: poświęcenie wieńców, lamp adwentowych i opłatków.
Zapraszam codziennie na RORATY, które będziemy odprawiać codziennie o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 7.00.
W tym tygodniu przypadają: I czwartek i I piątek i I sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi św. (w zakrystii):
- codziennie przed Mszą św.,
- uczniowie szkoły podstawowej – wtorek – godz. 16.00,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – piątek – godz. 17.00,
- sobota – w czasie wieczornego różańca.
7. Odwiedziny chorych – piątek od godz. 8.30 (adresy).
8. Świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – 7 zł – mała i 15 zł – duża (będą rozprowadzane przez
ministrantów razem z opłatkami).
9. W sobotę – 3 grudnia – Czuwanie dla młodzieży w Klasztorze „Annuntiata” – godz. 20.00.
10. W przyszłą niedzielę podczas nabożeństwa popołudniowego – poświęcenie medalików dla dzieci z kl. III i spotkanie
z rodzicami.
11. W przyszłą niedzielę – kolekta na bieżące remonty a po Mszach św. – zbiórka na Kościół na Wschodzie, bo 2. niedziela
Adwentu to Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.
12. Można cały czas zamawiać intencje mszalne na rok 2023 (kalendarz jest na stronie internetowej).
--------------------------------------------Bóg zapłać - za wszelką pomoc, za wszystkie ofiary, dary na probostwo, za wymycie i przystrojenie kościoła.
W tym tygodniu kościół myją panie Majnusz Edytę, Kurka Halinę, Plura Małgorzatę, Kurek Katarzynę.
-------------------------------W przedsionku kościoła można nabyć wieńce adwentowe.
Prosimy o prezenty dla dzieci na Roraty.
Siostry z klasztoru Annuntiata w Raciborzu zapraszają na adwentowy dzień skupienia:
- kobiety – 27 listopada (dzisiaj),
- mężczyzn – 11 grudnia.
Szczegóły w zaproszeniu wywieszonym w gablotce w przedsionku kościoła.
----------------------------Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej zaprasza swoich absolwentów i młodych rolników na spotkanie do
Dobrzenia Wielkiego w sobotę 3 grudnia br. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym św. Rocha, a
następnie spotkanie w salce.
Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla rolniczek w Domu Formacyjnym w
Raciborzu-Miedoni, które odbędą od wtorku 6 grudnia 2022 r. do czwartku 8 grudnia 2022 r. Zgłoszenia u ks. proboszcza
w Pietrowicach Wielkich
---------------------------W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” szczególnie polecamy artykuł o tym, kto chce zakazać spowiedzi dzieci i
dlaczego to bardzo niedobry pomysł. W „Gościu” również kalendarz na 2023 r. z wizerunkami świętych.

