OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA ADWENTU
16 grudnia 2018

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy ostatni tydzień Adwentu. Jest to również początek

Rekolekcji Adwentowych, które w tym roku prowadzi Ks. Jan Szaruk SAC z Mińska
na Białorusi. W poniedziałek i wtorek Msza Św. z nauką ogólną o g. 900 i o g. 1800. W
poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy Św. o g. 800. Jutro tj. w poniedziałek 17
grudnia mamy dzień spowiedzi. Księża z dekanatu będą spowiadać od g. 8 30 do 900
oraz od g. 1700 do 1800. Plan rekolekcji jest wywieszony w gablocie. We wtorek na
Mszach Św., na zakończenie rekolekcji, będzie zbierana taca na budowę kościoła w
Mińsku na Białorusi gdzie posługuje nasz rekolekcjonista, Ks. Jan Szaruk SAC.

2. W poniedziałek po Mszy Św. porannej tj. ok. 10

, udajemy się po choinki. Prosimy
mężczyzn o pomoc w przywiezieniu i obstalowaniu choinek.
00

3. Zapraszamy Parafian

do ozdobienia naszej świątyni w choinki i żłóbek w środę 19
grudnia na g. 9 . Prosimy też Parafian o pomoc w sprzątaniu kościoła i zapraszamy w
czwartek na g. 900.
00

4. Zapraszamy wszystkich na Msze Św. Roratnie od poniedziałku do piątku o g. 18

00

.

Dzieci prosimy, aby przychodziły z lampionami i czekały na księdza pod chórem.

5. Jeśli do kogoś nie dotarli przedstawiciele naszej parafii z opłatkami, to można nabyć
poświęcone opłatki na stół wigilijny w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

6. Pamiętajmy, aby przygotowania do świąt nie przesłoniły nam tego co najważniejsze.

Przeżyjmy te święta w naszych domach, wśród naszych najbliższych, w atmosferze
miłości, zgody i pokoju. Zadbajmy w ten wieczór o nasze Polskie zwyczaje religijne:
podzielenie się opłatkiem, odczytanie fragmentu Ewangelii, potrawy postne, śpiewanie
kolęd. Nie stawiajmy alkoholu na stół wigilijny, gdyż wypacza on chrześcijański
zwyczaj. Zapraszamy wszystkich Wiernych na Mszę Św. - Pasterkę o g. 2400.

7. Rozpoczął się okres grzewczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Wiernych o
dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.

8. W zakrystii są jeszcze do nabycia Świece Caritas w cenie 6 zł.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA

oraz GOŚĆ

NIEDZIELNY.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na dzisiejszą
„tacę gospodarczą” oraz na ogrzewanie kościoła. Wszystkim Gościom i
Parafianom życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia, owocnego
przeżycia Rekolekcji Adwentowych i spokoju w przygotowaniach świątecznych.
Ks. Proboszcz - Piotr Kopera SAC ……………………

