PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Goszczowicach
od 28 listopada - 5 grudnia 2021 r.
NIEDZIELA, 28 listopada 2021 r. – I NIEDZIELA ADWENTU
9.00

- Za ++ rodziców Stefana i Sabinę Imbiorskich, siostry Janinę i Urszulę oraz dziadków z obu
stron.
20

PONIEDZIAŁEK, 29 listopada 2021 r.
14.00

- Pogrzeb śp. Mieczysława Marszałek.

ŚRODA, 1 grudnia 2021 r.
17.00

- RORATY: Za + męża i ojca Eugeniusza Bogoń oraz rodziców z obu stron.

69

NIEDZIELA, 5 grudnia 2021 r. – II NIEDZIELA ADWENTU
9.00

- Za + męża Józefa Zagaja, rodziców z obu stron i brata Józefa.

79

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Na Mszę św. pierwszopiątkową
zapraszamy do Tułowic na godz. 8.00 lub 18.00
 Ze względu na I-szy piątek miesiąca, w sobotę chcemy odwiedzić naszych chorych.
Będzie to już świąteczna Komunia święta. Chorych prosimy zgłosić w zakrystii.
 W sobotę zapraszamy do Tułowic na Apel Jasnogórski o godz. 21.00
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, a w przyszłą
niedzielę na potrzeby Seminarium i instytucji diecezjalnych. Za wszelkie ofiary
składamy „Bóg zapłać”.
 W przyszłą niedzielę również przed kościołem zbiórka do puszek na kościoły na
Wschodzie.
 Roraty w tym roku będą w środy o godz. 17.00. Nie zapomnijny o przynoszeniu
lampionów roratnich. Na roraty zapraszamy nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dzieci
przynoszą również serduszka z dobrymi uczynkami. Na serduszku wpisujemy
spełniony dobry uczynek oraz nazwisko i imię dziecka.
 W przyszłą niedzielę po Mszy św. będzie można zamawiać intencje mszalne na I
kwartał 2022 roku.
 Ze względu na niewielką ilość zgłoszonych na jarmak Bożonarodzeniowy i w
związku pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną wyjazd do Drezna zostaje
odwołany.
 Na pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 29 lipca - 5 sierpnia zostało jeszcze ostatnich
12 wolnych miejsc. Jeżeli nie będzie chętnych z naszej parafii, to po 12 grudnia
zaproponujemy w innych parafiach.
 Do sprzątania kościoła prosimy Panią: Helenę Zawada.

