06.12.2020

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. Podczas rorat
przybliżamy anielskie podpowiedzi w spełnianiu dobrych uczynków. Pomimo
pandemii, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Św. roratnich.
2. Dzisiaj o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. Po Mszy
Św. spotkanie.
3. Dzisiaj w zakrystii można odebrać kartki z krótką informacją o rodzinach i osobach
samotnych z naszej parafii, którym można przygotować świąteczną paczkę. Paczki
należy złożyć do piątku 18 grudnia. Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc.
Informację o rodzinie potrzebującej wsparcia można otrzymać także telefonicznie.
4. W zakrystii można nabyć opłatki i świece CARITAS.
5. W dzisiejszą niedzielę modlimy się za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już po Mszy
Św. wolontariusze zbierają ofiary przeznaczone na pomoc materialną dla katolików
byłego Związku Radzieckiego.
6. W poniedziałek 7 grudnia podczas Mszy Św. roratniej o godz. 18.00 poświęcenie
medalików i książeczek dzieci komunijnych.
7. We wtorek, z uwagi na przypadającą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Msza
Św. o godz. 18.00.
8. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek
do Jezusa Przemiennego.
9. W piątek o godz. 20.00 różaniec dla mężczyzn w kościele.
10.Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na koszta związane z
utrzymaniem parafii, m. in. na spłatę remontu dachu kaplicy w Smukale i, w związku z
przyłączeniem do sieci instalacji gazowej, modernizację kotłowni. Jeśli jest taka
możliwość, prosimy o dodatkowe ofiary na konto parafialne. Ofiarodawcom składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
11.Za dwa tygodnie w piątek 18 grudnia na godz. 18.50 zapraszamy na wykład, podczas
którego Ks. Profesor przybliży osoby, które żywiły się tylko Komunią Świętą.
12.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć „Przewodnik
Katolicki” i „Niedzielę”.

