OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 – 17 grudnia, A.D. 2017.
1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Adwentowe.
2.

Zapraszamy na codzienne MSZE ŚW. RORATNIE od poniedziałku do piątku o godz. 17:00,
natomiast w sobotę o godz. 8:00. Zachęcamy dzieci do przychodzenia na Roraty
z lampionami – jest to piękna tradycja wskazująca na naszą gotowość i oczekiwanie na
przyjście Pana Jezusa.

3.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godzinie 19:00 do domu katechetycznego.

4.

Kandydaci do bierzmowania 1. roku formacji (klasy 7.) spotykają się we wtorek na Mszy
św. roratniej o 17:00 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę w domu katechetycznym.

5. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek o 19:00 w domu

katechetycznym.
6.

W środę przypada Dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 17:00 na Mszę świętą
i nabożeństwo różańcowe (kilka minut po zakończeniu Mszy św. roratniej).

7.

Grupy Żywego Różańca i Apostolstwa Matki Bożej Dobrej Śmierci mają swoje spotkanie
w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

8.

Msza św. do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii zostanie odprawiona
w piątek o godzinie 17:00.

9.

Spotkanie opłatkowe dla grup parafialnych odbędzie się w sobotę, po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

10. Po Mszach świętych można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,

opłatki, kalendarze na nowy rok, lampiony roratnie, kartki świąteczne.
11. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sa-

kramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
12. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 16:30 (ze wzglądu na Mszę św. roratnią – krócej!).
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
13. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: O polskiej pomocy dla syryjskich uchodź-

ców w Libanie. | Polska lekarka wygrała proces w obronie klauzuli sumienia przed sądem
odwoławczym w Norwegii. To jednak nie koniec walki. | Każdy, kto trafia do nieba, musi
najpierw chodzić po ziemi.
14. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
15. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Dziś po Mszach świętych, zgodnie z poleceniem

Episkopatu, przed kościołem odbędzie się zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

