OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III niedziela Adwentu
11.12.2016
W dzisiejszą niedzielę
1. Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
2. Po Mszach Św. można się zaopatrzyć w świece wigilijne i opłatki na salkach.
3. Przed kościołem PZ Caritas zbiera ofiary na cele charytatywne naszej parafii.

W tym tygodniu
1. Roraty w naszej parafii są odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Tych
parafian, którzy nie mogą uczestniczyć w Roratach o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę
o godz. 6:45. Roraty dla młodzieży i wszystkich chętnych w sobotę o godz. 6:45.
2. W poniedziałek różaniec za zmarłych objętych wymieniankami rocznymi o godz. 17:30
po nim Msza.
3. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania:
- kl. II gr. A,B,C - poniedziałek - godz.16:30 w kościele.
- kl. III gr. C - poniedziałek - godz. 19:00
- kl. III gr. D - wtorek - godz. 19:00
4. Msza Św. Nieustającego Różańca we wtorek o godz. 18:00. Gorąco zapraszamy!
5. Kandydatów do bierzmowania z klas I Gimnazjum z rodzicami zapraszamy na Msze
Św. w czwartek godz. 18:00. Po Mszy krótkie spotkanie. Obecność obowiązkowa.
6. Również w czwartek na Roraty o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich korzystających z
pomocy naszego PZ Caritas. Po Mszy będą im wydawane świąteczne paczki.
7. W piątek na Msze Roratnią o godz. 18:00 zapraszamy rodziców dzieci z klas III
przygotowujących się do I Komunii Św. Będzie to również Msza Św. zbiorowa.
8. Spotkanie dla niesłyszących w sobotę o godz. 16:00.

W przyszłą niedzielę
1. Ostatnia, IV niedziela Adwentu. Ostatnia szansa nabycia opłatków i świec wigilijnych.
2. Jest to też III niedziela miesiąca, a więc ofiary składane za tydzień w niedzielę
przeznaczymy na spłatę zobowiązań po remoncie naszego kościoła.
3. Podczas Mszy Św. o godz. 10:30 średzcy harcerze przyniosą do naszego kościoła
Betlejemskie Światło Pokoju. Pragnących zabrać to światło do swoich domów prosimy
o przyniesienie ze sobą zniczy lub lampionów.
4. Za tydzień w niedzielę Msza Św. w Kolegiacie o godz. 13:00 transmitowana przez TV
Polonia.

Pozostałe ogłoszenia
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Mieczysławę Wicher. R.I.P.
2. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w naszej parafii będzie w środę 21 grudnia.
3. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki” „Gość niedzielny”
i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci i ostatnie „tytki” na adwentowy dar serca dla
potrzebujących. W zakrystii do nabycia kalendarze na rok 2017.
4. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej parafii i za dary dla potrzebujących.

