Ogłoszenia parafialne ______________
3 grudnia 2017 r. .
▪▪ W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny,
który przeżywać będziemy pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do
świąt Narodzenia Pańskiego, przez które Kościół czci pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, oraz jest czasem oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa, jakie będzie miało miejsce u kresu dziejów ludzkości. Bardzo serdecznie zachęcam
wszystkich Parafian (dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych) do udziału w Roratach, które w naszym kościele będą się odbywały od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00 – w związku z tym w najbliższe środy nie
będzie Mszy św. o godz. 7.00. Tematy kazań roratnich będą nawiązywały do materiałów zaproponowanych przez Małego Gościa Niedzielnego. Z nimi związane
też będą audycje roratnie dla dzieci emitowane o godz. 19.15 w diecezjalnym
Radiu Doxa.
▪▪ Dzisiaj po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz adwentowy.
Przy wejściu do kościoła będzie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, a ponadto wieńce adwentowe, kalendarze i słodycze. Przypominam, że z taką samą propozycją Parafialny Zespół Caritas wystąpi podczas fesytynu osiedlowego (10 grudnia br.).
▪▪ W środę po Mszy św. roratniej odbędzie się spotkanie dla wszystkich marianek.
▪▪ W piątek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas wieczornej Mszy
św. Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. Marianki przygotowały też występ, który poprzedzi Mszę św.
▪▪ W tym dniu serdecznie zapraszam na Godzinę Łaski. Jest to nabożeństwo nawiązujące do objawień prywatnych, które miały miejsce w Montichiari we Włoszech
(m.in. 8 grudnia 1947 r. w sprawie nowego nabożeństwa).
▪▪ Dzisiejsza kolekta przekazana będzie na potrzeby seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby
naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszego osiedla śp. Jana
Sulikowskiego, lat 79, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Ogłoszenia społeczne ______________
3 grudnia 2017 r. .
▪▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza na Mikołajowy turniej szachowy
i warcabowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, który
odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 10.00.
▪▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Stowarzyszenie „Osiedlok”
Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz szkoły z terenu naszej gminy serdecznie zapraszają na Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się
w niedzielę 10 grudnia od godz. 14.30 przy Placu 1 Maja. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. występy dzieci i młodzieży (z naszego przedszkola, szkół nr 1, 2, 3
i z Januszkowic oraz gimnazjum), a także zespołu góralskiego „Magurzanie”; będzie też „żywa szopka” i wspólne kolędowanie. Przewidziano też możliwość zakupu ozdób świątecznych, prezentów (w tym świece oraz opłatki). Więcej informacji w gazetce „Osiedlok”.
▪▪ Komisariat Policji w Zdzieszowicach w związku z powtarzającymi się przypadkami
oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt
ufne, zwrócił się z prośbą o wystosowanie niniejszego apelu o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a szczególnie takimi, które zainteresowane są otrzymaniem pieniędzy.
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