OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III niedziela Adwentu
17.12.2017

W dzisiejszą niedzielę
1. Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
2. Po Mszach Św. można się jeszcze zaopatrzyć w świece wigilijne i opłatki w salkach.
3. W naszej wspólnocie parafialnej dzisiaj składka remontowo-inwestycyjna.

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. 7:30. Roraty w sobotę o godz. 7:30, po nich wspólnotowe śniadanie w
salce.
2. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z grupy I we wtorek o godz. 16:30 w
salce.
3. Również we wtorek, spotkanie przyjaciół Radia Maryja. O godz. 16:00 w Kolegiacie
Różaniec, o 16:30 Msza i po niej spotkanie.
4. Spowiedzi adwentowe w Środzie Wlkp:
-w środę w kościele Św. Józefa,
-w czwartek u nas w godzinach: 8:30-10:00; 10:30-12:00; 14:30-16:00; 16:30-18:00,
-w piątek w Kolegiacie.

W przyszłą niedzielę
1. Ostatnia, IV niedziela Adwentu. Msze Św. o godz. 7:30; 9:00; 10:30 i 12:00. Nie ma
Mszy o godz. 14:30 i 17:00. Pasterki o godz. 22:00 i 24:00. Przypominamy, że
Pasterka nie jest Mszą niedzielną!

Pozostałe ogłoszenia
1. Już dzisiaj informujemy, że od nowego roku ulega zmianie godzina Mszy Św.
niedzielnej poobiedniej. Nie będzie ona odprawiana już w niedziele o godz.
14:30 tylko o godz. 15:30.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki” „Gość
niedzielny” i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci oraz „Miłujcie się”.
3. 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.
4. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej parafii i za trzy wpłaty na konto
bankowe. Słowa serdecznego podziękowania kieruję także do wszystkich, którzy
wsparli naszych potrzebujących na święta i do pań z PZC, które z wielkim
zaangażowaniem przygotowały świąteczne paczki.

