OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU - 3.12.2017
W dzisiejszą niedzielę

1. Dziś I niedziela Adwentu oraz początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego
pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
2. O godz. 7:30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca. Po Mszy spotkanie.
3. Na Mszy Św. o godz. 10:30 poświecimy medaliki dzieciom do I Komunii Św.
Spodziewamy się też gościa z dalekich stron!
4. Od dzisiejszej niedzieli można nabywać u pań z PZC świece wigilijne i opłatki na
salkach. Przy okazji informujemy, że nie upoważniliśmy nikogo do rozprowadzania
opłatków po domach lub w marketach.
5. Zapraszamy dzisiaj o godz. 19:00 na koncert ewangelizacyjny „Rozraduj się” do
kościoła św. Józefa. Temat koncertu wprowadzi nas w adwent i temat nowego roku
duszpasterskiego, w którym spoglądamy na Ducha Św.
W tym tygodniu

1. Roraty w naszej parafii, na prośbę rodziców dzieci, będą się odbywały od poniedziałku
do piątku o godz. 18:00 a w sobotę o godz. 7:30. Po sobotnich, rannych Roratach
zapraszamy serdecznie na wspólnotowe śniadanie na salkach. Dzieci prosimy o
przygotowanie lampionów. Tych parafian, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy
roratniej o godz. 18:00, a pragną podjąć adwentowy trud wstawania i trwania w
oczekiwaniu z Maryją na narodzenie Zbawiciela, zapraszamy na Mszę w tygodniu o godz.
7:30.
2. W czwartek po wieczornej Mszy Św. – z racji I-go czwartku miesiąca – Godzina
Święta.
3. W piątek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Taca z tego dnia przeznaczona jest
na biedne kościoły w Polsce. Tego dnia zapraszamy na „Godzinę Łaski” – wspólną
modlitwę do naszego kościoła od 12:00 do 13:00.
4. Z przyczyn od nas niezależnych odwołane są warsztaty dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii św., które były zaplanowane na wtorek 5 grudnia i
przeniesione na 9. 01.2018 w tych samych godzinach 18:30 i 19:15.
5. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w sobotę. O godz. 11:00 I
grupa z 20 maja, a o godz.11:45 II grupa z 27 maja.
W przyszłą niedzielę

1. Druga niedziela grudnia. Panie z PZC będą zbierały ofiary na Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie oraz biedniejszych naszych parafian po Mszach przed
kościołem.
Pozostałe ogłoszenia

1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Janinę Rapczewską. R.I.P.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość
niedzielny” i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci, a w zakrystii kalendarze na rok
2018. Cena 3 zł.
3. W minionym tygodniu zakończyliśmy usuwanie szkód po sierpniowej nawałnicy.
Zostały wymienione popękane dachówki na probostwie, wszystkie rynny oraz naprawiony
komin na budynku parafialnym. Stolarz przywiózł kolejne nowe ławki. Bóg zapłać
wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają prace remontowo-inwestycyjne w parafii.

