Ogłoszenia duszpasterskie
I niedziela Adwentu
2017.12.03
Rozpoczęliśmy dziś Adwent, czas przygotowania do świat Bożego Narodzenia, ale pamiętajmy
również że całe nasze życie ma być Adwentem czasem czujności i przygotowania na przyjście
Pana.
Dziś Msze św o godz: 7.00, 9.00, i o 11.00. Z racji pierwszej niedzieli specjalne
błogosławieństwo dzieci po Mszy, a do grzecznych dzieci wybiera się św. Mikołaj.
W tygodniu Roraty o godz 7.00 rano a w środę o 17.00. Zapraszam dzieci z lampionami.
W tym tygodniu będziemy przeżywali:
•

w poniedziałek – św. Barbary dziewicy i męczennicy - patronki górników, i naszej Pani
Kościelnej, z tej okazji pragniemy Jej życzyć, wielu łask Bożych, opieki MB
Gosprzydowskiej oraz sił i zdrowia do dalszej służby w naszej Świątyni;

•

w środę – św. Mikołaja bpa, różaniec o 16.30 poprowadzi Róża Pani Janiny Prus;

•

na środę zapraszam dzieci kl. II wraz z rodzicami na spotkanie przed I Komunią św;

•

w czwartek - św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła;

•

w piątek - Niepokalane Poczęcie NMP, Msze św o 7 00 i 17.00;

•

w sobotę – próba DSM o 10.00, a w niedziele o 11.00, przyjęcie dziewczynek do DSM;

W niedziele składka inwestycyjna na ogrzewanie Kościoła, mam już na piśmie wszelkie zgody,
firma obiecała, że rozpocznie prace w tym tygodniu najpóźniej w przyszłym, proszę o modlitwę
w tej intencji.
Wykonaliśmy Kalendarze Parafialne ze zdjęciami z życia naszej parafii, warto je nabyć a nawet
podarować jako prezent na Mikołaja albo na Święta, koszt druku 5 zł. Więc cena od 5 zł wzwyż.
Są już do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, małe po 5 zł, duże po 15 zł.
Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła proszę w sobotę po Mszy porannej, następujące rodziny:
Groński Dariusz, Groński Wincenty, Polanek Jacek, Wrona Ryszard, Ciura Ignacy.
Warto nabyć „Gościa Niedzielnego”, w którym znajduje się wiele mądrych i podnoszących na
duchu artykułów: Męska wiara – czyli mężczyzna silnej wiary, modlitwy i pracy, czym wiara
mężczyzny różni się od wiary kobiety; oraz Pokolenie smartfona czyli nastolatki z komórką w
ręku.

Intencje Mszy Św.
04.12.2017 – 10.12.2017
Poniedziałek 04.12.2017
godz.7.00: Za parafian
Wtorek 05.12.2017
godz. 7.00: + Michalina Kopeć od wnuków Tomka Daniela, Romka Łukasza
Środa 06.12.2017
godz. 17.00: + ks. Stanisław Prus w 35 roczn. śmierci od siostry Wandy
Czwartek 07.12.2017
godz. 7.00: + Ludwik Gajec od bratanicy z rodz
Piątek 08.12.2017
godz. 7.00: + Jan Gicala od teściów Jana i Genowefy
godz. 17.00: + ks. Janusz Skrzypek od Zespołu Ludowego Gosprzydowianie
Sobota 09.12.3017
godz. 7.00: + Maria Kośmider od syna Jarosława z rodz
Niedziela 10.12.2017
godz. 7.00: za Parafian
godz. 9.00: + Stanisław Heród w 5 rocz +
godz. 11.00: + ks. Edward Włodarczyk w 7 rocz + i za jego rodziców

