Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
58–500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 8a, tel. (075) 76 78 996

Jelenia Góra, 09.12. A. D. 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ADWENTU
1) Dzisiaj na wszystkich Mszach św. rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które prowadzi
ks. Grzegorz Pawlak z Jawora. Program Rekolekcji umieszczony jest w informacji
dołączonej do opłatka wigilijnego, na zewnątrz Kaplicy oraz na stronie internetowej.
2) W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
 13 grudnia - czwartek, Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
 14 grudnia – piątek, Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
3) Zapraszamy Wszystkich, na Roraty. Dzieci zapraszamy do udziału w Nich z lampionem i
serduszkiem z dobrym uczynkiem (bardzo prosimy żeby serduszka były nie większe niż
wielkość dłoni). Roraty odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 17:00.
4) Dzisiaj w ramach ogólnopolskiej akcji, będziemy mogli swoimi ofiarami do puszek wspomóc
Kościół na Wschodzie.
5) Dziękujemy osobom, które roznosiły i jeszcze roznoszą opłatki w naszej parafii. Parafian,
którzy nie otrzymali świątecznego opłatka zapraszamy do zakrystii po odbiór.
6) W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach składanych
do puszki.
7) Kandydatów do Sakramentu bierzmowania z klasy 7 SP zapraszamy na spotkanie
formacyjne w czwartek na godzinę 17:00. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św.
8) Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko Parafian, na DOROCZNY KONCERT
BOŻONARODZENIOWY, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej oraz Wokalistów
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze im. Stanisława Moniuszki,
który będzie miał miejsce dnia 19 grudnia 2018 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze. Cegiełki upoważniające do wstępu na ten Koncert dostępne są w zakrystii oraz
rozprowadzane przez Kapłanów i Członków Rady Parafialnej przed Kaplicą po Mszach św.
9) Dzisiaj o godz. 14:00 bezpośrednio do rodziny zostaną dostarczone przez naszą parafię dary,
które przynosiliście w ostatnim okresie w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Dary zostały
spakowane w 19 dużych kartonów, są w nich żywność, chemia, odzież i koce. Dziękujemy
Wszystkim, którzy włączyli się do pomocy w zorganizowaniu paczek dla dzieci. Rozdaliśmy
ponad 100.
10) W naszej parafii został powołany Parafialny Zespół Caritas. Jego liderem została p.
Katarzyna Bogusławska. Polecamy wszystkie dzieła charytatywne w naszej parafii pamięci
modlitewnej.

11) Prosimy o podawanie danych osób które potrzebują wsparcia. Należy Ich zgłaszać z imienia
i nazwiska + adres do zakrystii. Tym osobom postaramy się z Waszą pomocą zapewnić
świąteczna radość.
12) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela i „Gość
Niedzielny”. Można jeszcze kupić kalendarze na rok 2019.
Są również do nabycia świece na wigilijny stół. Mała świeca kosztuje 6 złotych, duża 15 zł.
13) Dziękujemy mieszkańcom ulicy Morcinka, domy od 1 do 19. W najbliższą sobotę, po
porannej Mszy św. do pomocy w porządkach kaplicy zapraszamy mieszkańców ulicy
Morcinka, domy od 20 do 30.
14) Z naszej Parafii w minionym tygodniu do wieczności odeszli:
+Włodzimierz Bury
+Beata Lewandowska
Wypraszajmy dla Nich łaskę życia wiecznego.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Ks. Rafał Berezowski
PROBOSZCZ PARAFII

