OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Adwentu – 17.12.2017r.
1. Na Nieszpory Adwentowe zapraszamy dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również po Mszach św. zapraszamy naszych Parafian i Wiernych do salki
katechetycznej na kiermasz ciast, słodyczy i ozdób świątecznych. Wejście od westibulum
kościoła.
3. 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.
4. W poniedziałek 18 grudnia o godz. 18.45 w kościele odbędzie się spotkanie kandydatów do
bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
5. We wtorek 19 grudnia br. o godz. 18.30 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie
opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
6. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 20 grudnia br. o godz. 18.00.
7. W przyszłą niedzielę 24 grudnia br. przypada Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W tym
dniu Msze św. w naszym kościele odprawione będą o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i
ostatnia Msza św. o godz. 15.00.
8. 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.
9. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele. Wiernych spowiadać będziemy 22 i 23
grudnia br. to jest w piątek i sobotę w godz. od 6.30 do 12.00 i od 14 do 19.00. Natomiast w
Wigilię 24 grudnia spowiadamy na wszystkich Mszach św. Zachęcamy także wiernych do
skorzystania ze spowiedzi w ramach „Nocy Konfesjonałów” w środę w kościele św. Anny od
godz. 20.00 do 24.00, a w piątek w kościele św. Krzyża również od godz. 20.00 do 24.00.
10. Na „Pasterkę” naszych Parafian i Wiernych zapraszamy o godz. 24.00.
11. Odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii zaczynamy od 2 stycznia 2018r. Szczegółowy
plan Kolędy będzie wydrukowany w gazetce parafialnej „Głos św. Kamila”, która ukaże się
w przyszłą niedzielę i wywieszony w gablotach na Święta Bożego Narodzenia.

