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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA ADWENTU
1. Niedziela dzisiejsza, trzecia Adwentu, nosi nazwę: Gaudete – Radujcie
się!. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście św. Pawła
do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam:
radujcie się! Pan jest blisko”.
2. W dzisiejszą 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.
3. W związku z koncertem Msza św. o godz. 20.00 będzie odprawiona
w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej. Przepraszamy za zmianę miejsca.
4. Spowiedź przedświąteczna będzie w piątek, 22 grudnia od godz. 16.00 do
19.00. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnią chwilę.
5. W tym tygodniu w środę, piątek i sobotę przypadają kwartalne dni
modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Trosce o trudną codzienność
polskich rodzin niech towarzyszy nasza serdeczna modlitwa.
6. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godzinie 19.00 do kaplicy na
Mszę św. z homilią formacyjną oraz na uwielbianie Boga.
7. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy
o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie
w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego
opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca.
Ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego Narodzenia.
8. Opłatki wigilijne możemy jeszcze nabyć w agendzie Caritasu, w punkcie
prasowym, w kawiarence „Benedictus”, w zakrystii i kancelarii
parafialnej.
9. Plan kolędy został zamieszczony na stronie internetowej parafii
i w gablocie. Zachęcamy do zapoznania się z nim.
10.Zespół Caritas serdecznie dziękuje Parafianom za ofiarność i pamięć
o ubogich, za przynoszoną żywność. Dzięki temu obdarowano 60. dzieci
paczkami mikołajowymi, wykupiono 26 obiadów, leki, bony
żywnościowe oraz wydano 30 paczek świątecznych potrzebującym.
11.Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona
na pomoc świąteczno-zimową. W agendzie Caritasu można nabywać

świece i sianko. Za wszelką pomoc Zespół składa stokrotne "Bóg zapłać"
i życzy radosnych, błogosławionych Świąt.
12.W agendzie Caritas można nabyć kartki świąteczne i świece – Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom, które w jedności z bardziej potrzebującymi
powinny płonąć na każdym wigilijnym stole.
13.Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i kalendarzy. Z okazji 35-lecia
Parafii, staraniem Rady Parafialnej, został wydany album z ilustracjami
i historią naszej Parafii. Album „Tobie, Boże, na własność” w cenie 30 zł
można nabyć w punkcie prasowym i po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i
12.30 dodatkowo przy wyjściach od ul Orlińskiego i głównym.
Serdecznie polecamy.
14.W minionym tygodniu odeszła do wieczności: śp. Kazimiera Tatar, lat
86, z ul. Drzewieckiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

