I Niedziela Adwentu

1. Dzisiaj przeżywamy I Niedzielę Adwentu. Rozpoczynamy rok
liturgiczny i przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia.
Zapraszamy na nieszpory o 15:00, podczas których poświęcone
zostaną wieńce adwentowe i lampiony roratnie.

2. W liturgii tego tygodnia wspominamy w poniedziałek św.
Andrzeja, a w czwartek św. Franciszka Ksawerego.

3. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na roraty dla dzieci i
młodzieży o 17:00, a w sobotę o 8:00. Zachęcamy również osoby
dorosłe do uczestnictwa w roratach w poniedziałek, środę i
piątek o 7:00 a w sobotę o 8:00.

W związku z sytuacją pandemiczną oraz zaleceniami księdza
biskupa wyjątkowo w tym roku na Roraty zapraszamy dzieci
według następującego porządku:

poniedziałek – dzieci najmłodsze,

wtorek – klasy pierwsze i drugie,

środa – klasy trzecie (komunijne),

czwartek – klasy IV – VII,

piątek – młodzież,

sobota – dzieci najmłodsze.

Oczywiście, udział w Roratach zależy od zgody rodziców.
Będziemy się cieszyć z udziału każdego dziecka, także
codziennie. W tym roku tematem Rorat będzie Msza święta, czyli
Eucharystia. Zachęcamy do przygotowywania serduszek
szczególnie z prośbami o ustanie pandemii i o zdrowie w
naszych rodzinach. Przeżyjmy dobrze ten piękny czas w naszych
domach. Zachęcamy

także do udziału w Roratach osoby dorosłe.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. W
sobotę przed Mszą św. poranną zaśpiewamy Godzinki.

5. Polecamy ostatnie kalendarze dekanalne na przyszły rok w
cenie 4 zł i świece na stół wigilijny w cenie 5 zł. Od
przyszłej niedzieli będzie możliwość nabycia opłatków.

6. Sakrament chrztu św. przyjął Stefan Gajos. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym.

7. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na WSD i
Kurię w Opolu.

8. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę i za posprzątanie kościoła
. W sobotę o 9:00 do sprzątania prosimy parafian z Borek z ul.
Wałowej i Malwowej. Paniom z Borek serdecznie dziękujemy za
wykonanie pięknych wieńców adwentowych do kościoła
parafialnego i św. Anny.

9. W dzisiejszym Gościu N. znajduje się kalendarz na 2021 r.

10. Do wieczności odeszli: śp. Władysław Żołnowski, l. 88,
Urszula Gąska, l. 72 i Krzysztof Kotliński, l. 56. RIP.

