3 grudnia 2017
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Msze święte
roratnie w naszej parafii odprawiać będziemy od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.
Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.
2. Opłatki na stół wigilijny można nabyć z tyłu kaplicy. Zebrane ofiary chcemy
przeznaczyć na wykończenie kolejnej sali w domu parafialnym.
3. Z tyłu kaplicy ministranci rozprowadzają kartki świąteczne.
4. Parafialny zespół Caritas przygotował pierniczki, które chcemy dekorować razem
z dziećmi i seniorami. Z tej okazji, dzieci i seniorów zapraszamy na spotkanie w
sobotę o godz. 10.00.
5. Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny, które można nabyć z tyłu
kaplicy. Cena małej świecy to 6 zł, a dużej – 13 zł. Ofiary przeznaczone zostaną na
pomoc najuboższym.
6. Dziś przed kaplicą rozdajemy „Tytki miłosierdzia”, do których można włożyć
artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących. Wypełnione tytki można
przynieść w przyszłą niedzielę.
7. Mamy jeszcze wolne bilety na przedstawienie pt. „Drewniany talerz” przygotowane
przez parafian św. Trójcy. Spektakl odbędzie się w niedzielę, 10 grudnia o godz.
16.00. Osoby chętne mogą się zgłaszać po Mszy św. w zakrystii.
8. Ks. Maciej zaprasza na krąg biblijny w środę o godz. 19.00.
9. Grupa Miłosierdzia Bożego zaprasza na spotkanie „przy kawie” w czwartek po Mszy
św. o godz. 18.00.
10.Zapraszam na spotkanie młodych małżeństw i ich rodzin w piątek o godz. 18.00.
11.W piątek obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze Święte o godz. 6.30, 11.00 i 18.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia w naszej kaplicy odbędzie się
adoracja Najświętszego Sakramentu. Program adoracji został wywieszony w gablocie.
Zapraszamy szczególnie od godz. 12.00 do 13.00 na modlitwę podczas „Godziny
łaski”.
12.W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc Kościołowi na
Wschodzie.
13.Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.
8.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu i jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła
zachodniego, patron pszczelarzy.

