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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU
1. Dziś druga niedziela Adwentu, czasu duchowej odnowy na spotkanie
z Panem, który przychodzi, aby przemienić nasze człowieczeństwo
i je uświęcić.
2. Witamy w naszej parafii Ojca Romana Ruska z Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów, który przybył do nas z relikwiami św. Ojca Pio i Słowem Bożym
nt. „Adwentowe przebaczenie z O. Pio”.
3. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Roraty, które odprawiamy
w tygodniu o godz. 6.30 rano.
4. Zapraszamy na Różaniec Fatimski w środę, 13 grudnia o godz. 19.00. Prosimy
o przybycie do kościoła 15 minut wcześniej. Zostanie wyświetlony film z
uroczystości fatimskich w październiku br., nakręcony przez uczestnika naszej
pielgrzymki.
5. Dobiegło końca roznoszenie opłatków do rodzin katolickich naszej parafii.
Bardzo serdecznie dziękujemy Akcji Katolickiej za ten wielki trud podjęty dla
dobra całej parafii, a mieszkańcom dziękujemy za ofiary złożone przy okazji
opłatków na ogrzewanie kościoła.
6. Poświęcone opłatki wigilijne możemy w dalszym ciągu nabywać
w agendzie Caritasu, punkcie prasowym oraz w kawiarence „Benedictus”.
7. Dzisiaj niedziela inwestycyjna, za ofiary składamy stokrotne Bóg zapłać!
Możemy jeszcze zgłosić chęć odpisu podatkowego kwot wpłacanych
w kopertach na cele inwestycyjne. Po 15 grudnia nie uwzględniamy zgłoszeń.
8. W przyszłą niedzielę, 17 grudnia, gościnnie wystąpi chór i orkiestra
z Görlitz z Oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha. To wielkie
wydarzenie muzyczne będzie miało miejsce w naszym kościele
o godz. 19.00, serdecznie wszystkich parafian zapraszamy.
9. W związku z koncertem Msza św. o godz. 20.00 będzie odprawiona
w kaplicy. Przepraszamy za zmianę miejsca.
10. Agenda Caritasu czynna po Mszach św. Można nabywać kartki świąteczne i
świece: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
11. Polecamy prasę katolicką oraz kalendarze.
12. W minionym tygodniu odeszły do wieczności śp. Danuta Szwed, lat 70,
z ul. Drzewieckiego i śp. Barbara Kropiwnicka, lat 59, z ul. Na Ostatnim
Groszu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

