OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Adwentu – 15.12.2019r.
1. Nieszpory Adwentowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś po każdej Mszy św. czynna jest Kancelaria Parafialna w której można nabyć
poświęcone opłatki wigilijne, kartki świąteczne, świece „Caritas” duże i małe, lampiony
roratnie, kalendarze na 2020 rok, prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz
Inwestycyjny oraz zamówić Mszę św. wigilijną za Zmarłych.
3. Również dziś Dzieci Maryi w westibulum kościoła rozprowadzają ozdoby świąteczne i
sianko.
4. Msze św. „Roratnie” odprawiane będą w naszym kościele do czwartku 19 grudnia
włącznie. Również w czwartek na Roratach o godz. 17.00 zawita do nas Betlejemskie
Światełko Pokoju, które przyniosą harcerze.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 18 grudnia br. o godz. 18.00.
6. W środę 18 grudnia br. o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej na
Probostwie.
7. W czwartek o godz. 19.00. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Mszę św. z modlitwą o
uzdrowienie.
8. W sobotę 21 grudnia br. odwiedzimy Chorych przed Świętami Bożego Narodzenia prosimy
ich zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
9. Również w sobotę 21 grudnia w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
bony żywnościowe i paczki świąteczne dla osób biednych, bezdomnych, chorych,
samotnych oraz z rodzin ubogich korzystających z opieki społecznej.
10. Przez cały Adwent w naszej parafii trwa zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych i
higieny osobistej na paczki świąteczne dla ludzi biednych, chorych i samotnych.
Wspomniane artykuły można przynosić do Kancelarii Parafialnej. Dla tych, którzy nie
mogą przynieść darów, będzie możliwość złożenia ofiary na ten cel do specjalnej skarbonki
znajdującej się w Kancelarii Parafialnej. Za zebrane w ten sposób ofiary zakupimy
potrzebne artykuły na Święta dla najuboższych.
11. Okazja do spowiedzi św. przed Świętami Bożego Narodzenia. W niedzielę 22 grudnia br.
spowiedź na wszystkich Mszach św. W poniedziałek 23 grudnia br. spowiedź od godz. 7.30
do 12.00 i od 14.00 do 19.00. Natomiast w Wigilię 24 grudnia br. spowiadamy od godz. 7.30
do 15.00. W święta spowiedzi nie będzie.
12. Wiernych zachęcamy również do skorzystania ze spowiedzi w ramach „Nocy
Konfesjonałów”. W niedzielę 22 grudnia br. w kościele św. Anny w godzinach od 20.00 do
23.00 i w poniedziałek 23 grudnia br. w kościele p.w. Świętego Krzyża również w godzinach
od 20.00 do 23.00.

