Ogłoszenia Duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu - 10.12.2017 r.
Adwent jest czasem oczekiwania na zapowiedzianego Wysłańca Bożego.W okresie tym jesteśmy
szczególnie wezwani do wyjścia naprzeciw Temu,który jest do nas posłany.Mamy to czynić poprzez
przemianę naszego sposobu myślenia,postępowania,naszego odniesienia do bliżnich.Skłania nas do tego
każdorazowe uczestnictwo w Eucharystii.Eucharystia jest bowiem „ wyjściem ” ku przychodzącemu Panu.
Podejmijmy więc z radością trud prostowania ścieżek naszego życia dla Jezusa,który się zbliża,który
przychodzi,aby zbawić świat i jego mieszkańców.

1) Z racji II niedzieli adwentu,wg wcześniejszej zapowiedzi,na Mszach św.zbieramy
ofiary na potrzeby remontowe.Wszystkim,którzy dzisiaj złożyli ofiary składamy
jeszcze raz serdeczne '' Bóg zapłać ''.Za wszelkie ofiary na daninę diecezjalną,
parafialną i za cegiełki zwłaszcza w ostatnich dwóch tygodniach. „ Bóg zapłać ”.
Jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił to prosimy w najbliższym tygodniu.
„Bóg zapłać”za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc Kościołowi
na Wschodzie.
2) Roraty w naszej parafii w tym tygodniu będą odprawiane:
W Sycowie od poniedziałku – do piątku o g.17.30
W Ślizowie – w poniedziałek i środę o g.17.00
W Działoszy – we wtorek,środę i w czwartek o g.17.00
Gdyby ktoś chciał pomóc w ufundowaniu nagród dla dzieci na zakończenie rorat,
to bardzo prosimy o jak najrychlejszy kontakt.
3) W środę przypada dzień fatimski.Nabożeństwo fatimskie zostanie odprawione
przed Mszą św.wieczorną o g.17.00.Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4) W czwartek na Mszę św.o g.17.30 zapraszamy wszystkich Członków Rodziny
Kolpinga do wspólnej modlitwy.Po Mszy św.będzie spotkanie na wikarówce.
5) Spotkanie grupy pielgrzymkowej w grudniu odbędzie się w najbliższy
piątek 15 grudnia.Uwaga! o g.19.00 Msza św.,a po Mszy św.spotkanie opłatkowe
na salce parafialnej.Serdecznie zapraszamy.
6) Świąteczny objazd chorych będzie w najbliższą sobotę,16 grudnia,od g.9.00 rano.
Będzie to świąteczny objazd chorych.
7) W najbliższą sobotę będzie miała miejsce spowiedź św. adwentowa
na filiach w Działoszy i w Ślizowie od g.19.00 do 19.30.
8) Jeśli ktoś chciałby jeszcze dołączyć swoich zmarłych do wymienianek rocznych,
to prosimy wypisać ich imiona i nazwiska oraz złożyć wraz z ofiarą ostatecznie
jeszcze w zakrystii.
9) W minionym tygodniu zakończyliśmy kurs przedmałżeński.Następny odbędzie się
w przyszłym roku,w Wielkim Poście.
10) Natomiast spowiedź św.adwentowa w naszej parafii będzie po południu
w czwartek 21 grudnia i cały dzień w piątek 22 grudnia.
11) W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki,którymi będziemy się dzielić
w wigilię z najbliższymi i nie tylko.Nie kupujmy opłatków z niewiadomego źródła
i niewiadomo z czego wykonane.Dzielenie się opłatkiem,to nasz tak bardzo
chrześcijański zwyczaj,dlatego nabywajmy przy parafii poświęcone opłatki.
12) W zakrystii są już także świece CARITAS-u na stół wigilijny.Przypominamy
jak co roku,że dochód ze sprzedaży świec w całej Polsce przeznaczony jest
na pomoc dla najuboższych dzieci.Nie ma już kalendarzy na nowy rok.

13) Przed kościołem i w zakrystii ministranci sprzedają tradycyjne,poświęcone sianko
na wigilijny stół.Zebrane ofiary zostaną przekazane na fundusz ministrantów
z naszej parafii.
14) Jak każdego roku,w czasie adwentu chcemy otworzyć serca na drugiego
człowieka świadcząc bezinteresowną pomoc ubogim i potrzebującym.Chcemy,
aby tegoroczne akcje charytatywne były skierowane do osób,które naprawdę
potrzebują naszej pomocy,a z różnych względów,nie otrzymują wsparcia
socjalnego z funduszy państwowych.
Trwa już od tygodnia dobrze nam znana akcja „Dzielmy się chlebem”.
W sklepach na terenie naszej parafii zostały ustawione skrzynie,do których
można składać produkty żywnościowe, z których zrobimy paczki świąteczne.
W tym roku,chcemy pomóc ubogim rodzinom naszej parafii,które nie otrzymują
dofinansowań państwowych i przez to,liczą na nasze chrześcijańskie wsparcie.
Akcja potrwa do czwartku 21 grudnia.
Okażmy swoje dobre serce naszym braciom i siostrom!
Na terenie naszej parafii przeprowadzana jest dzisiaj i jutro nowa akcja
charytatywna „ Paczka dla Seniora ” przeznaczona dla potrzebujących osób
starszych:ubogich,samotnych i chorych, którym ciężko jest zakupić produkty
na święta. W bocznym ołtarzu, po prawej stronie od wejścia do kościoła,
stoi ( dzisiaj i jutro ) Choinka,na której wiszą serduszka z imionami osób
potrzebujących.Natomiast osoby chętne mogą po każdej Mszy św.zabrać takie
serduszko i zrobić dla wybranej osoby prezent na święta.Pod choinką będą
znajdować się opisane „Tytki Charytatywne” do których możemy wkładać produkty
spożywcze takie jak np.:cukier,słodycze,soki,bakalie świąteczne,konserwy,
kawa,herbata,olej oraz możemy spakować w osobną torbę - środki czyszczące
lub przedmioty codziennego użytku.Gotowe „paczki” prosimy przynosić
w przyszłą niedzielę ( 17 grudnia ) do salki katechetycznej.W akcje charytatywną
włączyły się też niektóre szkoły podstawowe z terenu naszej parafii.
Do tych szkół zostały też dostarczone „Tytki Charytatywne”.
W zakrystii – u S.Elżbiety - będzie można również składać ofiary,które będą
przeznaczone w całości na wykupienie obiadów w szkolnej stołówce lub drugiego
śniadania dla dzieci i młodzieży,pochodzących z najuboższych rodzin.
Mamy nadzieję kochani,że tak,jak co roku,zechcecie podzielić się z ludźmi ubogimi
z naszej wspólnoty parafialnej produktami żywnościowymi,aby również i oni mogli
zasiąść do wigilijnego stołu i cieszyć się z narodzenia Jezusa.
15) Z radością pragniemy poinformować,iż w miniony poniedziałek w Nowych
Skalmierzycach,Ks.Bp Edward Janiak,ustanowił nowych Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii św..Wśród nich dwóch naszych parafian.Są to P.Zdzisław
Szczepanek oraz P.Michał Ciura.Cieszymy się,gratulujemy,liczymy na pomoc
oraz życzymy błogosławieństwa w tej niezwykłej,świętej posłudze dla naszej
parafii.
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