Ogłoszenia parafialne 13 grudnia 2020 r.
3 Niedziela Adwentu, Gaudete
1. Codziennie przez cały Adwent śpiewamy Godzinki ku czci NMP od godz. 6.35.
2. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy także dzieci. Każdego
dnia słodka niespodzianka.
3. Dzisiaj po każdej mszy świętej wolontariusze Caritas będą rozprowadzali świece na stół
wigilijny
4. Dzisiaj i w następną niedzielę u przedstawicieli Akcji Katolickiej można będzie nabyć
pobłogosławione sianko, które podczas wigilijnej wieczerzy będzie nam przypominało
ubóstwo betlejemskiej groty narodzenia Jezusa. Uzyskane środki będą przeznaczone na
działalność statutową stowarzyszenia.
5. Tegoroczne rekolekcje adwentowe przeżywamy w innej formie niż dotychczas. Odprawiamy
je indywidualnie, rozważając teksty z przewodników rekolekcyjnych, które są jeszcze do
pobrania w zakrystii. Konferencje rekolekcyjne głoszone w ramach homilii niedzielnych są
nagrywane i udostępniane do odsłuchania w mediach parafialnych. Po Mszach św.
niedzielnych o godz. 7.00 i 9.00 można adorować Najświętszy Sakrament w ciszy, a po 18.00
wziąć udział w adoracji prowadzonej przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi.
6. W poniedziałek i wtorek będą Msze święte ze spowiedzią rekolekcyjną o godz. 7.00, 10.00,
16.30, 18.00 i 19.00. Będzie spowiednik z poza parafii.
7. Rekolekcje dla dzieci w wersji on-line są udostępnione poprzez media parafialne.
8. Spotkania scholi dziecięcej odbywają się on-line w piątki o godz. 17.00.
9. Zapraszamy młodzież na spotkania Oazy, które odbywają się on-line w piątki o godz. 18.30.
10. W sobotę Mszę św. o godz. 18.00 ofiarujemy w intencji Ks. Proboszcza Dariusza z okazji
przypadających imienin.
11. Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2021.
12. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków, a
wiernych o ich życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na
regulowanie należności budowlanych. Bóg zapłać!
13. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie
finansowe na utrzymanie kościoła:
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001

