OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA ADWENTU
10 grudnia 2017

1. Dzisiejszą

niedzielą rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje
prowadzi Ks. Artur Cierlicki SAC. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy
Św. o godz. 800. Będzie tylko Msza Św. o 900 i o 1800 z nauką dla wszystkich
Wiernych. Spowiedź w poniedziałek od g. 830 do 900 i od g. 1730 do 1800.
Prosimy przybyć odpowiednio wcześniej, aby zdążyć się wyspowiadać przed
Mszą Św. Plan rekolekcji jest wywieszony w gablocie. We wtorek będziemy
dziękować Ks. Rekolekcjoniście w postaci ofiar zbieranych na tacę.

2. Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i I Komunii Świętej wraz z rodzicami

zapraszamy dzisiaj na Mszę Św. i spotkanie. Rozpoczęcie o g. 1530 rozdaniem
medalików, a potem Msza Św. Obecność jest obowiązkowa! W czasie Mszy Św.
odbędzie się poświęcenie medalików. Jest to bardzo ważny etap przygotowania.

3. Ze względu na Rekolekcje nie będzie Mszy Św. Roratniej w poniedziałek i

wtorek. Zapraszamy wszystkich na Msze Św. Roratnie w tym tygodniu w środę
o g. 700, a w czwartek i piątek o g. 1800. Dzieci prosimy, aby przychodziły z
lampionami i czekały na księdza pod chórem.

4. W

zeszłym tygodniu zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny.
Przedstawiciele naszej Parafii będą rozprowadzać je po domach. Będą oni
posiadali pozwolenia z pieczątką parafii. Wystrzegajmy się oszustów, którzy
sprzedają opłatki nie poświęcone. Ofiary z opłatków przeznaczone zostaną na
nowy klęcznik do nabożeństw. Są też do nabycia świece Caritas w cenie
minimalnej – 6zł.

5. Od

dzisiaj do 15 grudnia gościmy w naszej parafii relikwie
Św. Brata Alberta. W ciągu tych 5 dni będą zbierane dary rzeczowe na rzecz
bezdomnych przebywających w Albertówce w Jugowicach. Chodzi o pościel,
koce, ręczniki, chemię i żywność o długotrwałym czasie spożycia. Niech jednym
z naszych postanowień adwentowych będzie miłosierdzie wobec ubogich.
Organizatorami akcji są Rycerze Kolumba.

6. Zapraszamy na wspólną adorację i modlitwę uwielbienia za tydzień 17 grudnia
po Mszy Św. o g. 1800. Niech to będzie także okazja głębszego przygotowania
się do świąt Narodzenia Pańskiego.

7. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość

Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół, a
szczególnie ofiary na ogrzewanie. Prosimy wszystkich Wiernych o modlitwę w
intencji Rekolekcji Adwentowych.
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