OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 – 11 grudnia A.D. 2016.
1.

Dziś o 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.

W związku ze Mszą św. roratnią sprawowaną o godz. 17:00, kancelaria parafialna w środy i piątki będzie czynna od godz. 15:30 do godz. 16:30.

4.

Młodych, począwszy od kl. 3. Gimnazjum, zapraszamy na Eucharystię w ich
intencji we wtorek o 19:00 w domu katechetycznym.

5.

W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Pomimo,
że nie jest to już święto obowiązujące, to jednak gorąco zachęcamy do
uczestnictwa we Mszy św. w tym dniu. Msze św. w naszym kościele będą
o godzinie 7:00 i 17:00. O 17:00 odprawimy Mszę świętą w intencji Dzieci
Maryi, kiedy to dziewczęta poświęcone Matce Bożej odnowią swoje przyrzeczenia i przyjmą nowe członkinie do swojego grona. W czasie tej samej
Mszy św. będziemy modlić się za członków Ruchu Światło-Życie, którzy
również w tym dniu przeżywają swoje święto patronalne.

6.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Matki Bożej Dobrej Śmierci w czwartek
po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

7.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

8.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą
Mszą św.

9.

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.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

10. W gablotkach i na stronie internetowej naszej parafii można zapoznać się

z planem tegorocznych odwiedzin duszpasterskich.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Żeby spotkać św. Mikołaja,

trzeba lecieć nie na północ, ale na południe. W portowym mieście Bari na
południu Włoch od prawie 1000 lat znajduje się grób świętego biskupa.|
Trzęsienie ziemi zabrało im domy, miejsca pracy, a nieraz bliskich, przyja-

ciół, sąsiadów. Ale nie stracili wiary. Mieszkańcy środkowych Włoch chcą
odbudować zrujnowane kościoły. Z wdzięczności Panu Bogu za ocalone życie.| Sekularyzacja Europy trwa, a wyraziste przykłady krajów z zachodniej
Europy pokazują, że chrześcijaństwo traci na znaczeniu trochę na własne
życzenie.
12. Po Mszach świętych można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy

Dzieciom, opłatki, kalendarze na nowy rok, lampiony roratnie, kartki świąteczne.
13. 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.
14. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Dziś po Mszach świętych, zgodnie

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

