02.12.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA ADWENTU

1. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w Adwencie w każdy poniedziałek,

środę i piątek o godzinie 18.00. Nowy rok duszpasterski rozpoczął się pod hasłem „W mocy
Ducha Bożego”. Dlatego podczas rorat dzieci będą poznawać dary Ducha Świętego, poprzez
historię wybranych postaci biblijnych, jak i też współczesnych świętych.

Na zakończenie

Adwentu dzieci, które będą miały wypełnioną całą planszę z obrazkami, 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. Prosimy, aby dzieci przynosiły na
Roraty lampiony.
2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
3. Jutro w pierwszy poniedziałek miesiąca spotkanie dzieci komunijnych w salce o godz. 17.00.

Natomiast kandydaci przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania mają spotkanie w
Seminarium Duchownym, bliższe informacje u Ks. Rafała.
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 porannych.
5. W sobotę 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dlatego Msza Św. nie

jest Mszą Święta niedzielną, tylko z uroczystości. Zapraszamy na Mszę Św. na godz. 18.00.
6. W niedzielę 9 grudnia podczas Mszy Św. 11.30 poświęcenie medalików i książeczek dzieci

komunijnych.
7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zebrane przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii.
8. Za tydzień w niedzielę Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Po każdej Mszy Św. będą

zbierane ofiary na pomoc katolikom z krajów byłego Związku Radzieckiego.
9. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w czwartą niedzielę Adwentu 23 grudnia. Ofiary

do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać za tydzień w niedzielę 9 grudnia.
10. Za tydzień w niedzielę 9 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 piątku 21 grudnia. Mamy
nadzieję, że tak jak co roku, nie zabraknie rodzin z naszej parafii, które włączą się w naszą
parafialną akcję „Szlachetnej paczki”.
11. Świece oraz opłatek na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy Św. w zakrystii. Dodatkowe

ofiary przeznaczamy na cele pomocowe.
Zapowiedzi przedślubne I
Marcin Bonna- stanu wolnego, zam. Bydgoszcz
Emilia Natalia Duraj- stanu wolnego, zam. Włocławek

