OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU - 27.11.2016
W dzisiejszą niedzielę
1. Dziś I niedziela Adwentu oraz początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego pod
hasłem „Idźcie i głoście”.
2. Dla wszystkich chętnych, którzy pragną wesprzeć potrzebujących parafian artykułami
żywnościowymi na święta, są przygotowane tak jak rok temu „tytki”. Można je odebrać
u ministrantów po Mszy przed kościołem i przynieść napełnione w ciągu tygodnia do biura
parafialnego lub przed Mszami do zakrystii. Gorąco polecamy ten adwentowy dar serca.
W tym tygodniu
1. Roraty w naszej parafii, na prośbę rodziców dzieci będą odprawiane od poniedziałku
do piątku o godz. 18:00. Dzieci prosimy o przygotowanie lampionów.
Tych parafian, którzy jednak pragną podjąć adwentowy trud porannego trwania
w oczekiwaniu z Maryją na narodzenie Zbawiciela, zapraszamy na Mszę o godz. 6:45.
Roraty w sobotę o godz. 6:45 szczególnie dla zapracowanych w ciągu tygodnia. Gorąco
zachęcamy do udziału w Roratach. To najlepsze przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.
2. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. 2 grupa „A” we wtorek o godz. 17:30.
3. Dzieci Maryi spotykają się w środę o godz. 16:00.
4. Przypominamy o Kręgu Biblijnym w środę po wieczornej Mszy roratniej.
5. W I piątek miesiąca :
- spowiedź św. dla dzieci od godz.16:00,
- Roraty o godz. 18:00 (nie ma Mszy o godz. 17:00).
- spowiedź św. dla młodzieży od godz. 19:00. Msza św. młodzieżowa o godz. 19:30.
6. W I sobotę miesiąca odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. Będzie to już spowiedź
i Komunia Św. przed Bożym Narodzeniem. Po porannej Mszy św. nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
W przyszłą niedzielę 4.12.2016.
1. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać u pań z PZC świece wigilijne i opłatki. Przy
okazji informujemy, że nie upoważniliśmy nikogo do rozprowadzania opłatków po domach
lub w marketach.
2. O godz. 7:30 Msza św. w int. Wspólnoty Żywego Różańca i po niej spotkanie.
3. Podczas Mszy Św. o godz. 10:30 spodziewamy się wizyty św. Mikołaja.
4. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
5. Znakiem nowego roku duszpasterskiego jest olej. O znaczeniu oleju
usłyszymy w przyszłą niedzielę w kazaniach, a po Mszach Świętych będzie można otrzymać
buteleczkę z poświęconym olejem. Ofiary złożone przy tej okazji będą
przeznaczone dla ministrantów na letni wyjazd.
Pozostałe ogłoszenia
1. Ks. Janusz Małuszek prosił o przekazanie podziękowania za pamięć, życzliwość a
szczególnie modlitwę z okazji jego imienin.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny” i
„Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci, a w zakrystii kalendarze na rok 2017.
3. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na cele remontowe 4 549 zł. Serdeczne Bóg zapłać za
Waszą szczodrobliwość. Zakończyliśmy prace związane z renowacją witraży. Ostatnim
etapem było wymalowanie w minionym tygodniu ościeży i naprawa uchylnego okna w
witrażu na chórze oraz konserwacja zewnętrznych okien zabezpieczających witraże.

