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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU

1. Dziś rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Wykorzystajmy ten
czas na odnowienie naszej więzi z Bogiem i bliźnimi.
2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczęliśmy Parafialne Rekolekcje Adwentowe
pt. „Tajemniczy świat Aniołów”. Prowadzi je Michalita, ks. Piotr
Prusakiewicz, serdecznie witamy. Msza św. o godz. 9.00 w czasie rekolekcji
będzie odprawiana w kościele. Program był rozdawany w ubiegłą niedzielę,
jest również wywieszony w gablocie ogłoszeniowej i na stronie internetowej
parafii.
3. Spowiedź św. rekolekcyjna będzie we wtorek, 5 grudnia w godzinach: 8.00
– 10.00, 15.00 – 19.00. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnią
chwilę.
4. Zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
i młodzieży do sakramentu bierzmowania, na spotkanie dzisiaj (w niedzielę)
o godz. 19.00 w kościele. Prosimy o obowiązkowe przybycie
i punktualność.
5. Najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Pana jest
Maryja. Starajmy się naśladować Jej zawierzenie oraz oddanie Bogu
i ludziom. Wyrazem tego będzie nasz udział w Roratach.
6. Roraty w dni powszednie o godz. 6.30 rano. Dzieci prosimy, aby przyniosły
ze sobą lampiony. Sumienność w roratach zostanie nagrodzona. Po Mszy
roratniej zapraszamy dzieci na ciepły poczęstunek.
7. W środę, 6 grudnia, w liturgii wspominamy św. Mikołaja, biskupa Miry,
który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał
dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy
prezentami nasze dzieci i bliskich.
8. Święty Mikołaj przybędzie do grzecznych dzieci naszej parafii w środę,
6 grudnia i spotka się z nimi w kaplicy o godz. 16.30. Rodzice mogą
kontaktować się już od godz. 16.00.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo po Mszy św.
wieczornej, zapraszamy.
10. Apostolat Margaretka zaprasza Parafian w czwartek, 7 grudnia o godz.
17.00 na spotkanie formacyjne w salce nr.5, a o godz. 18.00 na Mszę św.
w intencjach Apostolatu Margaretka.
11. W piątek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 6.30, 9.00
i 18.00, podczas których będziemy prosić Maryję o siłę wytrwania

w dobrym i o pełnienie woli Bożej w życiu. Nasz parafianin kleryk Mateusz
przyjmie strój duchowny – sutannę w Katedrze wrocławskiej podczas Mszy
św. o godz. 10.00. Bogu niech będą dzięki.
12. Grupa modlitewna o. Pio zaprasza na spotkanie formacyjne w piątek,
8 grudnia po Mszy św. wieczornej.
13. W dalszym ciągu członkowie Akcji Katolickiej roznoszą opłatki do
mieszkańców naszego osiedla, prosimy o życzliwe ich przyjęcie. Ofiary
opłatkowe przeznaczamy na ogrzewanie kościoła.
14. Informujemy Parafian, że dziś po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00, 12.30
i 16.00, Stowarzyszenie „Si alla Vita” rozprowadza, w kawiarence
Benedictus, bilety na zabawę sylwestrową. Dochód z Sylwestra
przeznaczony będzie na pomoc ciężko chorym dzieciom. Zapraszamy.
15. Dziś po wszystkich Mszach św. członkowie Stowarzyszenia Si alla Vita
zbierają do puszek na pomoc dla ciężko chorych dzieci. Po ostatniej
zbiórce została udzielona pomoc finansowa Krzysiowi niepełnosprawnemu
{na wózku inwalidzkim}, z zaburzeniem rozwoju psychoruchowego,
z Zespołem Asperger’a, który wymaga intensywnej rehabilitacji oraz
leczenia, a także małemu Leosiowi po ciężkiej operacji serca za granicą,
który zbiera fundusze na kolejną operację. W imieniu tych dzieci, hojnym
darczyńcom Stowarzyszenie serdecznie dziękuje.
16. Agenda Caritasu czynna w niedzielę po Mszach świętych. Można w niej
nabywać świece adwentowe duże i małe, Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom, kartki świąteczne, koperty i znaczki pocztowe oraz Torby
Miłosierdzia. Caritas zachęca do ich nabywania i dziękuje za ofiarność.
17. W przyszłą niedzielę miesięczna składka na inwestycje parafialne.
Składamy stokrotne Bóg zapłać! Osoby, które chcą potwierdzenia
bankowego wpłat przekazywanych w kopertach na tacę do odpisu
podatkowego, proszone są o powiadomienie parafii. Po 15 grudnia nie
uwzględniamy zgłoszeń.
18. Ks. Teodor, który w ubiegłym roku był u nas na praktyce, w Internecie
prowadzi swoją stronę „Teobańkologia” i zachęca do jej odwiedzania.
Informacja wyłożona na regale przy wyjściu.
19. Polecamy prasę katolicką i kalendarze.
20. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Marian Franek, lat 79
z Bulwaru Ikara, śp. Marian Musiał, lat 84 z ul. Horbaczewskiego i śp.
Krystyna Drobina, lat 64 z ul. Drzewieckiego. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

