OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 – 18 grudnia A.D. 2016.
1.

Z radością informujemy, że w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
nasz Parafianin, p. Jarosław Demucha został przez ks. Biskupa ustanowiony
nadzwyczajnym szafarzem Najświętszej Eucharystii. Panu Jarosławowi życzymy w tej pięknej posłudze dużo błogosławieństwa Pana Jezusa
i ogromnej miłości do wszystkich, którym będzie zanosił Ciało Pańskie.

2.

Dziś o 17:00 zapraszamy na Nieszpory Adwentowe.

3.

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.

4.

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.

5.

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

6.

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

7.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek
o 19:00 w domu katechetycznym.

8.

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

9.

We wtorek przypada Dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 17:00 na Mszę
świętą i nabożeństwo różańcowe.

10. Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną

w sobotę od godziny 9:00. Będą to już odwiedziny świąteczne. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
11. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Naj-

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

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

z planem tegorocznych odwiedzin duszpasterskich.
14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. „Widzieliśmy miejsce,

w którym złożono ciało Jezusa”. Tak wzruszony ojciec Isidoros Fakitsas
opowiadał dziennikarzom o pierwszym od ponad 500 lat odsunięciu płyty
przykrywającej oryginalny kamień w Grobie Jezusa. |Ośmieszane, przedstawiane jako medium dla dewotów, frustratów i staruszek, oskarżane
o antysemityzm, Radio Maryja przetrwało 25 lat w dobrej kondycji. Jego rolę religijną i społeczną trudno przecenić.| Agonii nie towarzyszyły dramatyczne okoliczności. Nikt nie strzelał, nie demonstrował ani nawet nie płakał
za utraconym imperium. W zacisznej rezydencji w Puszczy Białowieskiej
trzech przywódców podpisało akt rozwiązania Związku Sowieckiego. Wbrew
obiegowej opinii wszyscy byli trzeźwi.
15. Po Mszach świętych można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy

Dzieciom, opłatki, kalendarze na nowy rok, lampiony roratnie, kartki świąteczne.
16. 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.
17. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

