OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Adwentu – 10.12.2017r.
1. Na Nieszpory Adwentowe zapraszamy dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której nasi Parafianie i wierni mogą składać swoje dobrowolne ofiary na
Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski. Wiernych zachęcamy
do ofiarności.
3. W poniedziałek 11 grudnia o godz. 17.15 w kaplicy zakonnej odprawiona zostanie Msza św.
hospicyjna.
4. Również w poniedziałek 11 grudnia br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona
zostanie Msza św. „młodzieżowa”, na którą zapraszamy uczniów klas VI i VII szkoły
podstawowej, młodzież gimnazjalną, szkół średnich, kandydatów do bierzmowania oraz
rodziców. Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. od godz. 18.30.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 13 grudnia br. o godz. 18.00.
6. W czwartek 14 grudnia br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie
7. W sobotę 16 grudnia br. odwiedzimy chorych z Komunią Świętą Bożonarodzeniową, dla
których „Caritas” naszej parafii przygotował również upominkowe bony świąteczne.
8. Także w sobotę 16 grudnia br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritasu” wydawane będą
świąteczne bony i paczki żywnościowe dla osób i rodzin ubogich korzystających z pomocy
społecznej
9. W przyszłą niedzielę 17 grudnia br. naszych Parafian i Wiernych zapraszamy do salek
katechetycznych znajdujących się w dolnej części kościoła na Kiermasz ciast, słodyczy i
ozdób świątecznych, z którego dochód przeznaczony będzie na działalność Ministrantów,
Dzieci Maryi i Młodzieży naszej parafii. W tym dniu rozprowadzać będziemy również
sianko na stół wigilijny.
10. Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do zamawiania w Kancelarii Parafialnej intencji
za Zmarłych na Mszę św. wigilijną, którą odprawimy 24 grudnia br. o godz. 8.00. W ten
sposób chcemy pamiętać o naszych Zmarłych, którzy już nie zasiądą z nami do wigilijnego
stołu. Wszystkie intencje złożone na tę Mszę św. zostaną przeczytane na początku
Eucharystii.
11. Dziś przez całą niedzielę po Mszach św. czynna jest Kancelaria Parafialna, w której można
nabyć poświęcone opłatki wigilijne, świece „Caritas” małe i duże, lampiony roratnie, kartki
świąteczne, kalendarze na 2018r. prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne
dewocjonalia.
12. Dnia 16 grudnia br. o godz. 18.00 w Kinie „Roma” odbędzie się spektakl charytatywny
połączony z kiermaszem świątecznym, z którego dochód przeznaczony jest na rehabilitację
Madzi Rajskiej. Szczegółowe informacje oraz cegiełki dostępne są pod numerem tel.
602 298 600.

13. We wtorek 19 grudnia br. o godz. 18.30 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie
opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

