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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W tym tygodniu ciąg dalszy roznoszenia opłatków na stół wigilijny:
 Wtorek – ul. Bartnicza 28
 Środa – ul. Relaksowa 14
 Czwartek – ul. Relaksowa 16
 Piątek – ul. Relaksowa 23 i 27
 Sobota – ul. Willowa i Sławinek
Opłatki roznoszone są od godz. 17.00, a w sobotę od godz. 14.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy życzliwie przyjmowali naszych wysłanników z opłatkami, a
osobom roznoszącym jesteśmy bardzo wdzięczni za podjęty wysiłek. Dziękujemy też za wszelkie
ofiary. Gdyby ktoś nie dostał jeszcze opłatka, gdyż nie mógł być w domu podczas jego roznoszenia,
może przyjść do zakrystii po każdej mszy św. dzisiaj lub w tygodniu.

2. Dzisiaj, wedle zapowiedzi, będziemy zbierać ofiary na paczki świąteczne dla
najbiedniejszych z naszej parafii. Dziękujemy osobom, które zechciały się tym zająć.
3. Dzisiaj można nabyć świece Caritas.
4. Przy stoliku z gazetami są też dostępne karki świąteczne oraz żłóbki.
5. Za tydzień w niedzielę zachęcamy do spowiedzi przedświątecznej. Spowiadać będziemy
podczas Mszy św. oraz w razie potrzeby po mszach św.
6. O. Oktawian informuje, że w przyszłym 2013 roku planowane są następujące pielgrzymki:
1/ Sanktuaria Europy (Lourdes, Fatima, La Salette) – w maju
2/ Medjugorie - początek września
3/ Ziemia Święta - koniec września
Szczegóły na stronie internetowej. Zgłoszenia u o. Oktawiana.
7. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie w kawiarence o godz. 19.00.
8. W związku z bardzo przykrym wydarzeniem zbezczeszczenia cudownego wizerunku Matki
Bożej w Częstochowie, cała Polska, a także my podejmujemy modlitewny akt przeproszenia.
Tenże akt wynagrodzenia odmówimy po każdej dzisiejszej mszy św.
9. Dziękujemy ks. Szymonowi Czuwara, który całą niedzielę głosi w naszym kościele Słowo Boże.
Razem z nim przyjechali do nas przedstawiciele Wspólnoty SYCHAR. Za chwilę wysłuchamy
od nich kilka słów świadectwa.

