OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Adwentu - 06.12.2020r.
1. Nieszpory Adwentowe dziś o godz. 16.00
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać ofiary „Na pomoc Kościołowi na Wschodzie”.
Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. We wtorek 8 grudnia br. obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi
Panny. Msze św. w tym dniu odprawione będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. W tym
dniu Mszy św. Roratniej nie będzie.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 9 grudnia br. o godz. 18.00.
5. W czwartek 10 grudnia br. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo uwielbienia
o godz. 19.00.
6. Dziś po Mszach św. otwarta jest nasza Kancelaria Parafialna w której można zakupić
poświęcone opłatki wigilijne, świece „Caritas” duże i małe, kartki świąteczne, kalendarze na
2021 rok, sianko, ozdoby świąteczne i adwentowe, wodę święconą, Informator Parafialny,
cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny oraz prasę katolicką.
7. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje za Zmarłych na Mszę św. wigilijną, która
odprawiona zostanie 24 grudnia br. o godz.8.00. Na początku Mszy św. wyczytane będą
wszystkie zamówione przez wiernych intencje.
8. W czasie Adwentu „Caritas” naszej parafii organizuje akcję „Bliźniemu w potrzebie”. Jej
celem jest dotarcie z paczkami świątecznymi do osób biednych, samotnych, starszych i
chorych. Wystarczy zgłosić taką osobę w Kancelarii Parafialnej do dnia 15 grudnia br., a my
zrobimy dla niej paczkę świąteczną, którą będzie można odebrać i zanieść osobie zgłoszonej.
Odbiór paczek w Kancelarii Parafialnej od 21 grudnia do Wigilii włącznie. Można też
materialnie wesprzeć naszą akcję.
9. Drodzy Parafianie! W związku z pandemią koronawirusa tradycyjnej kolędy w naszej parafii
nie będzie. Przeprowadzimy jednak kolędę w innej formie. Przez cały styczeń 2021r.
będziemy zapraszać Parafian i ich rodziny do kościoła na niedzielne Msze św. według ulic.
Podczas każdej Eucharystii wierni będą mogli otrzymać kolędowe błogosławieństwo i
pamiątkowy obrazek dla całej rodziny. Przy tej okazji będzie również możliwość złożenia
ofiary kolędowej na utrzymanie kościoła i potrzeby parafii. Szczegółowe informacje na temat
przebiegu kolędy w naszej parafii przedstawi o . proboszcz w odezwie, która odczytana będzie
na wszystkich Mszach św. 20 grudnia br. to jest w 4 Niedzielę Adwentu.

