OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA ADWENTU
11 grudnia 2016

1. Dzieci

przygotowujące się do I Komunii wraz z Rodzicami zapraszamy dzisiaj na
Mszę Św. i spotkanie o g. 1500. Obecność jest obowiązkowa! W czasie Mszy Św.
odbędzie się poświęcenie medalików z Matką Bożą.
naszej Parafii rozprowadzają po domach poświęcone opłatki.
Posiadają oni pozwolenia z pieczątką parafii. Wystrzegajmy się oszustów, którzy
sprzedają opłatki niepoświęcone. Paczuszka niepoświęconych opłatków w
hipermarkecie kosztuje 8zł. U nas można otrzymać opłatki za dobrowolną ofiarę.
Opłatki można również nabyć w zakrystii po każdej Mszy Św. Ofiary z opłatków
przeznaczone są na relikwiarz i relikwiarium św. Jana Pawła II.

2. Przedstawiciele

3. Młodzież Oazowa naszej Parafii będzie po każdej Mszy Świętej sprzedawać sianko

na stół wigilijny, oraz kartki świąteczne za dobrowolne ofiary. Zebrane fundusze
zostaną przeznaczone na wakacyjne rekolekcje oazowe.

4. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej będziemy zbierać żywność, w ramach akcji "Rodacy
Bohaterom". Jest to pomoc dla żołnierzy Armii Krajowej z Kresów żyjących w
trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są takie dary serca jak: mąka, ryż, kasza,
konserwy mięsne i rybne, kakao, makaron, owoce w puszce i warzywa w puszce,
kawa, herbata i słodycze. Kosz na dary jest wystawiony przy chrzcielnicy.

5. Od piątku 16 grudnia rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus, którą będziemy
odmawiać na zakończenie Mszy Św. wieczornych.

6. Zapraszamy wszystkich na Msze Św. Roratnie od poniedziałku do piątku o g. 1800.
Dzieci prosimy, aby przychodziły z lampionami i czekały na księdza pod chórem.

7. Jest

możliwość spowiedzi rekolekcyjnych w parafiach naszego dekanatu. Terminy
spowiedzi są wywieszone w gablocie.

8. W zakrystii są do nabycia świece Caritas na stół wigilijny. Minimalna cena za dużą
świecę to – 12 zł, a za małą – 5 zł.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzymy spokojnej niedzieli, radości
i wszelkich Bożych łask na każdy dzień nowego tygodnia.
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