Ogłoszenia Duszpasterskie na
III Niedzielę Adwentu
1. Dzisiaj III Niedziela Adwentu zwana niedzielą Radości –
Gaudete. Po Mszy o 12.00 obowiązkowe spotkanie z
rodzicami dzieci kl. III. Na Msze o 15.00 i spotkanie
zapraszamy kandydatów do bierzmowania – gr. młodszą i
starszą.
2. W trzecim tygodniu Adwentu przeżywamy kwartalne dni
modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
3. W piątek nie będzie spotkania Biblijnego. Natomiast o
18.00 zapraszam rodziców dzieci komunijnych do
przygotowania dekoracji bożonarodzeniowych.
4. W sobotę o 17.00 zapraszamy na Wieczór Uwielbienia
przygotowany przez scholę młodzieżową.
5. W sobotę po Mszach zapraszamy na nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Charbela z
błogosławieństwem jego
relikwiami.
6. Zapraszamy na RORATY od poniedziałku do piątku o 6.00 i
17.00; w sobotę o 9.00 – zakończenie Rorat.
7. Chorych, których nie odwiedzamy systematycznie, a
chcieliby przyjąć sakramenty z racji świąt prosimy o
zgłaszanie do środy włącznie.
8. Okazja po spowiedzi w piątek od 16.00 do 17.00 i w
sobotę od 17.30 do 18.00. W piątek kancelaria parafialna
nieczynna.
9. Już dziś zapraszamy małżonków- Jubilatów -zwłaszcza
srebrnych i złotych z rodzinami na Mszę św. w ich
intencjach, która odbędzie się w święto Świętej Rodziny
w niedzielę 30 grudnia o 10.30. W czasie Mszy obrzęd
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
10. Do nabycia w zakrystii opłatki na wigilijny stół, a
przy wyjściu z kościoła świece-małe po 6 zł. Dzieci ze
Scholii i Eucharystycznego Ruchu Młodych przygotowały
sianko na wigilijny stół. Dobrowolne ofiary przeznaczone

będą na wyjazdy formacyjne dzieci.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: GN – Przez
rozum do wiary; Miałem aborcję oraz płyta z kolędami. W
Niedzieli: Wiara własnej produkcji; W jedności siła.
12. We wtorek o 15.00 w Domu Sióstr, na parterze PZC będzie
wydawał świąteczne paczki żywnościowe.
13. Za ofiary złożone dzisiaj na tacę, a przeznaczone na
malowanie kościoła oraz te złożone do puszek na Pomoc
Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie w ubiegłą niedzielę
w kwocie 1200 zł. serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
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