OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 – 24 grudnia, A.D. 2017.
1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Adwentowe połączone z poświęceniem

opłatków.
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.

3.

Kandydaci do bierzmowania 2. roku formacji spotykają się we wtorek na Mszy św. roratniej o 17:00 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę w domu katechetycznym.

4.

Spotkanie opłatkowe kandydatów do bierzmowania 3. roku formacji odbędzie się we
wtorek o godzinie 19:00 w domu katechetycznym. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie młodych wraz z rodzicami.

5.

Mszę św. za zmarłych parafian i zmarłych zalecanych odprawimy w środę o godzinie
17:00. Zalecki można składać w zakrystii.

6.

Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę od
godziny 9:00. Będą to odwiedziny świąteczne. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić
w zakrystii.

7.

Po Mszach świętych można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
opłatki, kalendarze na nowy rok, lampiony roratnie, kartki świąteczne.

8.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu.

9.

Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do przyjęcia sakramentu pokuty przed
Świętami. Plan spowiedzi można znaleźć w gablotkach, w gazetce i na stronie internetowej Parafii. Zwracamy uwagę na sobotę, kiedy spowiedź będzie trwała od 15:00 do 21:00
(zawsze z wyjątkiem czasu Mszy św.).

10. W niedzielę za tydzień, w wigilię Narodzenia Pana Jezusa Msze św. będą odprawiane

tylko przed południem: o 7:30. 9:15, 11:00.
11. 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.
12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Chciałem tylko zobaczyć najpopularniejsze

w tym roku maryjne sanktuarium. A przeżyłem jedne z najważniejszych dni w moim życiu. | Wyładowałem na ojcu wszelką złość. Wykrzyczałem mu w twarz, że go nienawidzę:
„Mam nadzieję, że spotkamy się na twoim grobie”. To, co stało się później, jest cudem.|
Piotr mieszka w Polsce od trzech lat. – Życie tu dobre, lepsze niż w Wietnamie – stwierdza. To lepsze życie kosztowało go... 13 tys. dolarów.
13. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy w tym tygodniu o pomoc w przygotowaniu kościoła na święta.
14. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

