04.12.2016

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA ADWENTU
1. Weszliśmy już w okres Adwentu, w którym chcemy nie tylko przygotować się na przyjście
Chrystusa, ale także, pomimo codziennego zabiegania, znaleźć czas na spotkanie z Nim, czy to
podczas modlitwy, czy też w czasie Mszy św. roratnich, odprawianych w każdy poniedziałek,
środę i piątek o godz. 18.00. W szpitalu Msza św. roratnia we wtorki o godz. 16:30.
2. Dzisiaj w całym Kościele modlimy się za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już po Mszy Św.
ministranci zbierają ofiary przeznaczone na pomoc materialną dla katolików byłego Związku
Radzieckiego.
3. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
4. Dzieci klas III. zapraszamy na katechezę przygotowującą do I Komunii św. jutro w
poniedziałek 5 grudnia o godz. 17:30 do salki katechetycznej. Obecność obowiązkowa.
Natomiast w niedzielę 11 grudnia poświęcimy dzieciom komunijnym medaliki podczas Mszy
Św. o godz. 11.30, a po Mszy Św. spotkanie z rodzicami.
5. W czwartek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
6. W zakrystii można nabyć opłatki i świece CARITAS.
7. Dzisiaj po każdej Mszy Św. w zakrystii można odebrać koperty, zawierające wiek i płeć
dziecka z naszej parafii, które potrzebuje wsparcia, aby przygotować świąteczną paczkę.
Objętych pomocą jest ponad 30. dzieci. Bardzo proszę o zrozumienie i pomoc.
8. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w ostatnią niedzielę Adwentu, 18 grudnia o
godz. 16.00. Ofiary do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać w przyszłą
niedzielę 11 grudnia.
9. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne w parafii.
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
10. Za dwa tygodnie w piątek 16 grudnia ok. godz. 18.50 odbędzie się kolejna katecheza na temat
grzechów głównych.
11. Już dzisiaj informuję, że adwentowa spowiedź parafialna z udziałem zaproszonych kapłanów
odbędzie się jak zawsze w ostatnią środę Adwentu, tj. 21 grudnia o godz. 17.00. Już teraz
bardzo proszę o takie zorganizowanie czasu, abyśmy wszyscy mogli skorzystać z tej okazji.
12. Jeszcze w tym roku 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.
13. Rada Osiedla informuje, że rozpoczęła się akcja zbierania podpisów w sprawie przebudowy
ulicy Smukalskiej. Formularze do podpisu można odebrać przed kościołem, a wypełnione
należy złożyć w zakrystii lub dostarczyć do siedziby Rady Osiedla

