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I NIEDZIELA ADWENTU - 28.XI.2021

Ogłoszenia duszpasterskie

KURIA KRAKOWSKA INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 19.06.2021r. ZOSTAŁA ODWOŁANA
DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO I ŚWIĄTECZNEGO UCZESTNICTWA WE
MSZY ŚWIĘTEJ

1. Rozpoczynamy Adwent, czas radosnego przygotowania na owocne przeżycie tajemnicy
Bożego Narodzenia oraz na powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu czasów
Msza Święta o Matce Bożej w Adwencie – Roraty – w naszym kościele od poniedziałku do
piątku o g. 18.00, w soboty o g. 7.00
Zachęcamy do udziału w Roratach dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych
Nieszpory niedzielne dzisiaj o g. 17.00

2. Kalendarz liturgiczny:
Wtorek: święto św. Andrzeja, Apostoła
Po Mszy Świętej o g. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ósmych i starszych
Środa: zmiana tajemnic różańca świętego - w grudniu modlimy się o jedność i miłość w naszych
rodzinach
Czwartek: pierwszy czwartek miesiąca - od g. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym
Piątek: wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od g. 6.30 i popołudniowa od g. 16.30
Chorych i starszych z posługą sakramentalną odwiedzimy od g. 8.15
Od g. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji dobrego
przygotowania i przeżycia czasu misji świętych w naszej parafii
We Mszy Świętej wieczornej uczestniczą kandydaci do bierzmowania z klas siódmych, po Mszy
spotkanie w kościele
Sobota: wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy – święto patronalne górników,
zapraszamy wszystkich czynnych i emerytowanych górników na Mszę Świętą w ich intencji o g.
9.00
Z racji pierwszej soboty miesiąca po porannej Mszy Świętej nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny
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3. Od dzisiaj można zakupić świece na stół wigilijny przygotowane przez Caritas w ramach akcji
Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom
Cena zakupu - 7zł od każdej małej świecy i 13zł od świecy dużej
Uzyskane pieniądze przekazujemy do Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz pomocy
dzieciom

4. Poświęcone dzisiaj opłatki, którymi będziemy się dzielić w naszych rodzinach przy wigilijnym
stole, będzie nabyć w niedziele po każdej Mszy Świętej pod chórem przez cały Adwent a w
tygodniu w zakrystii

5. Jest do nabycia prasa katolicka. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz ścienny
na 2022 rok zaś z „Niedzieli” dowiemy się jak dobrze przeżyć czas Adwentu
Można też zabrać ze sobą „Dobre Nowiny”

W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności:
śp. ZYGMUNTA URBAŃSKIEGO z ul. Chechlanej, l. 65
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie
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