OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU - 4.12.2016

W dzisiejszą niedzielę
1. Przypada II niedziela Adwentu.
2. Msza Św. Wspólnoty Żywego Różańca o godz. 7:30, po niej spotkanie.
3. Podczas Mszy Św. o godz. 10:30 spodziewamy się wizyty św. Mikołaja.
4. Po Mszach Św. na salkach można się zaopatrzyć w świece wigilijne i opłatki.
5. Dla wszystkich chętnych, którzy pragną wesprzeć biedniejszych parafian artykułami
żywnościowymi na święta, są przygotowane tradycyjnie „tytki”. Można je odebrać
po Mszy przed kościołem i przynieść napełnione w ciągu tygodnia do biura parafialnego
lub przed Mszami do zakrystii.
6. Również dzisiaj przed kościołem po Mszach Św. zbiórka ofiar do puszek na fundusz
Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
7. U ministrantów dostępny jest poświęcony olej. Ofiary składane przy tej okazji
przeznaczamy na letni wyjazd wakacyjny naszych dzielnych ministrantów.

W tym tygodniu
1. Roraty dla wszystkich od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Dzieci prosimy o
przynoszenie lampionów. Tych parafian, którzy jednak pragną podjąć adwentowy trud
wstawania i trwania w oczekiwaniu z Maryją na narodzenie Zbawiciela, zapraszamy na
Mszę o godz. 6:45.
2. Roraty dla nie mogących w nich uczestniczyć w ciągu tygodnia i dla młodzieży w
sobotę o godz. 6:45.
3. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy 3 Gimnazjum: grupa A w
poniedziałek o godz. 19:00; grupa B we wtorek o godz. 19:00.
4. W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w naszym
kościele o godz. 6.45 i 18.00. Serdecznie zapraszamy Drogich Parafian także o godz.
12:00 na „Godzinę Łaski” przed Najświętszym Sakramentem.
5. W piątek po Roratach spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej na probostwie.

W przyszłą niedzielę
1. Od przyszłej niedzieli rozpoczną się kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie
rodzin.
2. Przed kościołem PZ Caritas zbierać będzie ofiary na cele charytatywne naszej parafii.
3. Na Mszy św. o godz. 10:30 poświęcimy dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią do
I Komunii Św. medaliki.

Pozostałe ogłoszenia
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Zofię Ziembieńską i Zofię Szulc.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny”
i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci. W zakrystii do nabycia kalendarze na rok
2017.
3. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.

