OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV niedziela Adwentu
18.12.2016
W dzisiejszą niedzielę
1. Trzecia niedziela miesiąca grudnia. Taca w naszym kościele przeznaczona jest na
spłatę zadłużeń remontowych.
2. Po Mszach Św. można jeszcze nabyć na salkach świece wigilijne i opłatki.
W tym tygodniu
1. Roraty w naszej parafii są odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18:00.
Zakończenie Rorat dla dzieci w piątek. Będzie niespodzianka…! W sobotę
ostatnie Roraty o godz. 7:30.
2. Koło Przyjaciół „Radia Maryja” zaprasza sympatyków i członków na Mszę św. w
Kolegiacie we wtorek o godz. 16:00. Msza św. poprzedzona różańcem o godz.
15:30. Po Mszy spotkanie na salce.
3. Przedświąteczna, całodzienna spowiedź w naszej parafii w środę 21 grudnia.
Kapłani będą spowiadali od 8:30 do 12:00 z przerwą od 10:00 do 10:30 i od 14:30
do 18:00 z przerwą od godz. 16:00 do 16:30. W parafii św. Józefa spowiedź we
wtorek a w Kolegiacie w czwartek. Nie będzie spowiedzi całodziennej w
Kolegiacie w piątek.
4. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterki w naszym kościele o godz. 22:00 i
24:00.
W przyszłą niedzielę 25.12.2016 r.
1. Boże Narodzenie. Nie ma Mszy o godz. 7:30. Pozostałe Msze w naszym kościele
jak w każdą niedziele. W drugie święto Bożego Narodzenia Msze jak w każdą
niedziele.
Pozostałe ogłoszenia
1. Wszystkich chętnych, pragnących śpiewać kolędy we wspólnocie parafialnej
zapraszamy w drugie święto Bożego Narodzenia o godz. 14:00.
2. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Barbarę Gromadę. R.I.P.
3. Już dzisiaj informujemy, że kolędę – odwiedziny duszpasterskie - rozpoczniemy
w naszej parafii we wtorek 27 grudnia. Szczegółowy plan kolędy podamy w Boże
Narodzenie.
4. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość
niedzielny” i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci. W zakrystii do nabycia
kalendarze na rok 2017.
5. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na spłatę zadłużenia po remoncie kościoła i za
hojne „tytki adwentowe” dla potrzebujących naszych parafian.

