Ogłoszenia duszpasterskie – 10.12.17
1. Trwa Adwent, czas oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkich
na Roraty , które codziennie są odprawiane o godz. 6.00 od poniedziałku do soboty. Po Mszy
św. są śpiewane Godzinki.
2. Tydzień temu zostały poświęcone Opłatki na stół wigilijny, które są 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. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski
jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy
włączyć się w dzieło, składając ofiary do skrzynki przeznaczanej na ten cel. Nasza pomoc
dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in.
w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
4. Jutro tj. w poniedziałek zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała za wstawiennictwem tegoż Patrona, jak również
indywidualne błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
5. We wtorek tj. 12 grudnia kancelaria parafialna będzie nieczynna.
6. W najbliższą sobotę tj. 16 grudnia w naszej parafii odbędzie się międzynarodowe
sympozjum o św. Bracie Albercie. Rozpocznie się ono Mszą św. w naszym kościele
o godz. 9.00. Więcej informacji na plakatach umieszczonych na tablicy ogłoszeń.
7. W następną niedzielę rozpoczną się rekolekcje, które poprowadzi o. Nikodem Sobczyński,
nasz współbrat z Częstochowy. Będą one trwały do środy włącznie. W poniedziałek, wtorek
i środę Msze św. będą odprawiane o godz. 6.00, 11.00, 18.00 i 20.00. Sakrament pokuty i
pojednania będzie sprawowany podczas każdej Mszy św. Serdecznie zapraszamy do udziału.
8. Również w następną niedzielę w naszej parafii odbędzie się zbiórka do skrzynki dla
biednych z naszej parafii, z której to zostaną przygotowane dla nich paczki świąteczne.
Dziękujemy za okazane wsparcie.
9. Oaza Dzieci Bożych przygotowała dzisiaj doroczny kiermasz świątecznych ozdób. Są one
ręcznie wykonane przez dzieci, panią Agnieszkę i rodziców. Będzie je można zakupić po każdej
Mszy św. przy stolikach pod chórem. Uzyskane fundusze będą przeznaczone na
dofinansowanie wyjazdów dzieci na rekolekcje oazowe. Oaza będzie także sprzedawać
ozdoby w przyszłą niedzielę. Zachęcamy.
10. Drodzy Bracia i Siostry podajemy do informacji, że od 1 stycznia 2018 roku w naszym
kościele nie będzie Mszy św. o godz.16.30. Wynika to ze zmniejszonej liczby pracujących
kapłanów w naszej parafii.
11. Informujemy, że wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpocznie się od 27 grudnia.
Więcej informacji w następną niedzielę.

