OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Adwentu
9 grudnia 2018 r.
1. Po Mszy w Biurze Parafialnym można nabyć opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Duża świeca w cenie 13 zł, a mała w cenie 7 zł.
2. Zapraszamy na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Do licznego
udziału w roratach zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież.
3. Czciciele Miłosierdzia Bożego spotkają się we wtorek o godz. 17.00 w salce Wieczernik.
Zapraszamy także wszystkich chętnych pragnących przyłączyć się do tej wspólnoty.
4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.30, a w czwartek
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
5. Członków Towarzystwa św. Wojciecha zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w
przyszłą niedzielę w Domu Katechetycznym o godz. 10.00.
6. Chorych z posługą sakramentalną przedświąteczną, odwiedzimy w sobotę 22 grudnia.
Dodatkowych chorych, a zwłaszcza tych, którzy ze względu na wiek nie chodzą do kościoła,
prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.
7. Dzieci z Oratorium oraz ich rodziców, zapraszamy na spotkanie wigilijne w przyszłą
niedzielę, tj. 16 grudnia. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 15.00, a po niej
przejdziemy do sali św. Jana Pawła II.
8. Dobre przeżycie świąt Bożego Narodzenia, to przede wszystkim pojednanie się z Bogiem.
Możemy to uczynić już w tych dniach. Okazję do spowiedzi mamy codziennie na pół godziny
przed Mszą św. poranną i wieczorną. Natomiast spowiedź z zaproszonymi kapłanami z
dekanatu w naszym kościele w piątek 21 grudnia.
9. Na stronie internetowej naszej parafii, możemy zapoznać się z planem kolędy, którą
rozpoczniemy 27 grudnia.
10. Polecamy Przewodnik Katolicki i zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Jacek Nowak, Bernard Pilarski, Edward
Dominiak, Paweł Starzyński. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …
12. Zbawiciel, którego oczekujemy, niech błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia oraz
wszystkim tutaj zgromadzonym.

ks. Tomasz Kruszelnicki
proboszcz

