I NIEDZIELA ADWENTU
2018.12.02
Liturgia w tygodniu
- poniedziałek – św. Franciszka Ksawerego
- czwartek – św. Mikołaja
- piątek – św. Ambrożego
- sobota – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Dziś w pierwsza Niedziela Adwentu. Zachęcamy do modlitwy o godne i dobre przeżycie tego czasu.
Rozpoczynający się Adwent ma podwójny charakter, jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia
Pańskiego i jest jednocześnie okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa przygotowujemy się do Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem
pobożnego i radosnego oczekiwania.
2. Dobremu przeżywaniu adwentu służą roraty. Od jutra w ciągu tygodnia Msza św. roratnia o godz. 7 00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej modlitwy. W czasie rorat będą specjalne kazania o Duchu
Świętym.
3. W środę o godz. 1600 spotkanie Legionu Maryi w salce parafialnej. O godz. 17 00 Msza św. z Nowenną do
Matki Bożej Nieustającej. Zapraszamy.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
We czwartek od godz. 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za kapłanów, o nowe powołania
kapłańskie i zakonne oraz za Ojczyznę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w Gawłuszowicach od godz. 16 00. Spowiedź w Brzyściu i Rożniatach od
godz. 1800. Po zakończonej spowiedzi Msza św.
5. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. 7 00; 1000; 1700. W Brzyściu i Rożniatach Msza św. o godz. 18 00.
6. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o 11 30 poświęcenie medalików dla dzieci klasy III przygotowujących
się do I Komunii św. Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej modlitwy.
7. Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie 15 grudnia (sobota).
8. Zgodnie z tradycją, poświęcone opłatki wigilijne do naszych rodzin roznosić będą: Pan Kościelny i Pani
Organistka. Składane przy tej okazji ofiary są wyrazem naszej wdzięczności za posługiwanie w parafii, odp owiedzialności za parafię i dojrzałości chrześcijańskiej.
Pani Organistka rozpocznie 10 grudnia (od przyszłego poniedziałku) od Krzemienicy następnie Gawłuszowice,
Ostrówek i Rożniaty. Pan Kościelny rozpocznie jutro. Bóg zapłać za życzliwość.
9. Wzorem lat ubiegłych Caritas Polska rozpoczyna akcję „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Świece Caritas do nabycia w zakrystii. Minimalna cena 5 zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone są na pomoc
dzieciom dotkniętym ubóstwem.
10. Wydano parafialny kalendarz, który może być dobrym prezentem świątecznym. Kalendar z do nabycia
w zakrystii. Cena kalendarza 5 zł.
11. Bóg zapłać mieszkańcom Krzemienicy za sprzątanie kościoła. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły
rodziny z Kliszowa. Termin sprzątania prosimy ustalić z P. Kościelnym. Dziękujemy.
12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, Mały
Gość Niedzielny.
13. Samorządowe Władze Powiatu Mieleckiego zapraszają mieszkańców powiatu do udziału w Powiatowym
Jarmarku Świątecznym, który odbędzie się w niedzielę 16 grudnia, w Rynku Starego Miasta w Mielcu. Jarmark
będzie w godzinach od 1100 do 1900. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do domu Ojca odszedł:
+ Ryszard Babula z Gawłuszowic – pogrzeb we wtorek o godz. 1400.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, na wieki wieków. Amen. Niech odp oczywa w pokoju wiecznym. Amen.

