OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU - 10.12.2017

W dzisiejszą niedzielę
1. Przypada II niedziela Adwentu. Jest to dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach przed kościołem zbiórka ofiar do puszek
na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie i dla biedniejszych naszych
parafian.
2. Na Mszy Św. o godz. 10:30 Dzieci Maryi naszej parafii zostaną przyjęte na
kolejny stopień – do zielonego medalika.
3. Po Mszach Św. na salkach można się zaopatrzyć w świece wigilijne i opłatki.
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. 7:30.
2. Roraty dla nie mogących w nich uczestniczyć w ciągu tygodnia w sobotę o godz.
7:30. Po sobotnich rannych Roratach zapraszamy na wspólne śniadanie w salce
parafialnej.
3. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania: grupa II w poniedziałek o godz.
16:00; grupa IV w czwartek o godz. 17:30 w salce.
W przyszłą niedzielę
1. Trzecia niedziela Adwentu. W naszej wspólnocie składka remontowoinwestycyjna.
Pozostałe ogłoszenia
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Wojciecha Grzempczaka.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
2. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w przyszłym roku na
przełomie września i października. Szczegóły w gablocie ogłoszeń i naszej
parafialnej stronie internetowej. Bliższe informacje i zapisy w biurze parafialnym.
Liczba miejsc na pielgrzymkę ograniczona.
3. Tytki adwentowe z produktami dla potrzebujących na święta prosimy przynosić
do biura parafialnego lub zakrystii do przyszłej niedzieli włącznie.
4. Już dzisiaj informujemy, że całodzienna spowiedź adwentowa w naszej parafii z
udziałem zaproszonych kapłanów będzie w czwartek 21 grudnia.
5. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość
niedzielny” i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci. W zakrystii do nabycia
ostatnie kalendarze na rok 2018 w cenie 3 zł.
6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.

