27.11.2016
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Rozpoczynając czas Adwentu pragniemy przygotować się na przyjście Jezusa

Chrystusa. Niech ten okres oczekiwania, pomimo zagonienia i obowiązków,
pozwoli nam znaleźć czas na pogłębienie naszej wiary i przygotowanie naszych serc
na Boże Narodzenie.
2. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w Adwencie w każdy

poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.00. W tym roku obchodzimy trzechsetną
rocznicę koronacji obrazu MB Częstochowskiej. Dlatego podczas tegorocznych
Rorat poznamy historię Jasnej Góry, która jest domem naszej Królowej Maryi oraz
obrazu MB Częstochowskiej. Dzieci za udział w Roratach będą otrzymywały
obrazki z modlitwami do Maryi. Na zakończenie Adwentu dzieci, które będą miały
wypełnioną całą planszę, otrzymają symboliczne upominki. Oprócz tego przed
każdą Mszą Św. Roratnią dzieci kładą do koszyka serduszko z zapisanym dobrym
uczynkiem. Dziecko, którego serduszko zostanie wylosowane, weźmie do domu do
czasu następnych Rorat figurę MB Adwentowej. Proszę, aby dzieci przynosiły na
Roraty lampiony. Najładniejsze lampiony, wykonane własnoręcznie, będą
nagrodzone.
3. We wtorek Msza Św. tylko w szpitalu o godz. 16.30.
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź Św. dla dzieci o godz. 17.30.

Do chorych z Komunią Św. udamy się w piątek w godzinach przedpołudniowych.
5. W piątki na godzinę 19.00 zapraszamy młodzież na spotkania, natomiast w soboty

na godz. 11.30 dzieci na próby scholi.
6. Za tydzień w niedzielę Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już

tego dnia we wszystkich kościołach Ojczyzny zbieramy ofiary do puszek
przeznaczone na pomoc materialną dla katolików w krajach byłego Związku
Radzieckiego.
7. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
8. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w ostatnią niedzielę Adwentu 18

grudnia. Ofiary do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać w 3.
niedzielę Adwentu, 11 grudnia.

9. Za tydzień w niedzielę 4 grudnia w zakrystii będą do odbioru karteczki z wiekiem

dzieci z naszej parafii, które potrzebują wsparcia. Chętne osoby będą mogły wziąć
kopertę i przygotować świąteczną paczkę. Przygotowane paczki będzie można
złożyć do 18 grudnia. Mam nadzieję, że tak jak co roku, nie zabraknie rodzin z
naszej parafii, które włączą się w naszą parafialną akcję „Szlachetnej paczki”.
10. Świece oraz opłatek na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy Św. w zakrystii.

Dodatkowe ofiary przeznaczamy na cele pomocowe.
11. Istnieje możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego, którą można

odliczyć od dochodu. Aby to odliczenie było możliwe darowiznę należy przekazać
na konto bankowe parafii do końca tego roku.
12. Od nowego roku liturgicznego, tj. od Adwentu, Chrztu Św. udzielać będziemy

podczas Mszy Św. w każdą drugą niedzielę miesiąca i czwartą sobotę miesiąca.

