Ogłoszenia duszpasterskie – 3.13.17
I niedziela Adwentu
1. Rozpoczął się Adwent, czas oczekiwania na pamiątkę narodzin Pana Jezusa. Pragniemy
na to wyjątkowe wydarzenie przygotować jak najlepiej, jak tylko można. Zapraszamy
wszystkich na Roraty , które codziennie będą odprawiane o godz. 6.00 od poniedziałku
do soboty. Po Mszy św. będą śpiewane Godzinki. Zapraszamy.
2. Dzisiaj na Mszy św. o godz.11.00 zostaną poświęcone Opłatki na stół wigilijny, które
od jutra będą roznoszone przez członków Rady Parafialnej, Żywego Różańca i Legionu Maryi,
brata Waltera i chętnych parafian z poszczególnych bloków. Ofiary składane przy tej okazji
zostaną przeznaczone na dalsze prace przy kościele. Już teraz serdecznie dziękujemy
za okazaną pomoc.
3. Jutro tj. w poniedziałek zapraszamy na nasze ostatnie nabożeństwo ku czci
św. Brata Alberta czyli o 17.30 nieszpory ku czci Świętego, Msza św. i nabożeństwo
z ucałowaniem Relikwii.
3. W najbliższą środę tj. 6 grudnia wspominamy św. Mikołaja. Niech to będzie dzień
wzajemnego obdarowania się szczególnymi prezentami, takimi jak: modlitwa za drugą osobę,
serdeczny uśmiech, życzliwe słowo, odwiedziny samotnej osoby, a może i nade wszystko,
pojednanie się z kimś, kto potrzebuje naszej wyciągniętej dłoni.
4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu w sposób szczególny
modlimy się o dar powołań zakonnych i kapłańskich z naszej parafii. Zapraszamy na adorację
Najśw. Sakramentu zakończoną indywidualnym błogosławieństwem.
5. W najbliższy piątek tj. 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw.
Maryi Panny. Msze św. o godz.6.00, 18.00 i dodatkowa o godz. 20.00.
6. W następną niedzielę Oaza Dzieci Bożych zaprasza na kiermasz, podczas którego będzie
można nabyć ozdoby Bożonarodzeniowe.
7. Zapraszamy do Bożej Apteki na ciastko, kawę czy też herbatę. Tutaj też można zaopatrzyć
się w kartki Bożonarodzeniowe, świece na stół wigilijny czy też prasę religijną.
8. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wspierają w sposób szczególny modlitwą, która jest
wsparciem i pomocą w codzienności życia. Powierzając Jezusowi przez ręce Matki kolejny
Adwent naszego życia módlmy się ...Pod twoją obronę ...

