PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

SKOTNIKI 15, 26-337 SKOTNIKI

niedziela, 06.12.2020

II Niedziela Adwentu
Ogłoszenia na 2 niedziele Adwentu
1. Przezywamy Adwent z hasłem “Cud nad cudami”; przypominam, ze codziennie o 6.30 Godzinki i o 7.00 Msza św. Proszę rodziców o wychowanie
dzieci w tym duchu; jeśli jest to możliwe to proszę o przychodzenie na roraty całymi rodzinami. Dzieci przychodzą z lampionami.
2. Dzisiaj w całym Kościele zbiórka do puszek na pomoc Kosciołowi na Wschodzie. Pomagamy naszym misjonarzom pracującym na Ukrainie, Białorusi,
Rosji. Dziś o 10.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a na sumie wystawienie NS z racji pierwszej
niedzieli miesiąca i zmiana tajemnic różańcowych.
3. We wtorek Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, w naszej parafii odpust i dzień spowiedzi. Msze św o 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą św. Sumie będzie przewodniczył Ks Bp Ordynariusz Henryk Tomasik, który poświęci odrestaurowany Ołtarz Główny.
4. W środę o godz. 7.00 nowenna do MB Nieustającej pomocy, później Msza św. roratnia.
5. W sobotę przypada wspomnienie NMP z Guadalupe.
6. Intencje mszalne /osobna zakładka/
7. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym druga część cyklu adwentowego “Objawiło się życie”.
8. Już XXVII raz Caritas w Polsce rozpoczyna ekumeniczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Tegoroczne hasło akcji to:„?wieca, która tworzy
polsk? wigili? ”. Świece są do nabycia w Zakrystii. Cena małej świecy to 5 zł.
9. Drzewko Adwentowe - 2 lata temu wprowadziliśmy tę tradycję ofiarowując paczki dzieciom, a w ubiegłym roku ludziom starszym, samotnym i chorym.
W tym roku na drzewku są bombki z hasłem “Paczuszka dla maluszka”. Biorąc taką kartkę przygotujmy paczuszkę zgodnie z poleceniem, które jest na
kartkach. Paczki przynosimy do Kościoła do 21. grudnia i kładziemy przed ołtarzem Św. Rodziny. Paczki zawieziemy w wigilię do najbliższego domu
samotnej matki. Dyskretnie dostarczona paczka będzie podarunkiem dla matek i ich dzieci, które nie zginęły w wyniku aborcji.
10. Jutro, w poniedziałek o 16.30 odbędzie się spotkanie ministrantów przed uroczystością odpustową. Zapraszam wszystkich ministrantów.
11. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia ze słowem na serce: „Najbardziej niezwyk?? rzecz? na tym
?wiecie jest zwyczajny m??czyzna i zwyczajna kobieta oraz ich zwyczajne dzieci” oraz dar naszej modlitwy: Pod Twoją obronę….
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