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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Dziś rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Wzorem adwentowego
oczekiwania na przyjście Pana jest Maryja. Od dzisiaj członkowie Akcji
Katolickiej rozprowadzają poświęcone opłatki wigilijne. Można je nabyć
przy głównym wyjściu z kościoła oraz bocznym od ul. Orlińskiego. Ofiary
przeznaczamy na ogrzewanie kościoła.
2. Roraty w dni powszednie o godz. 630. Dzieci zapraszamy z lampionami.
Sumienny udział w roratach zostanie nagrodzony. Po Mszy roratniej, nie
będzie ciepłego poczęstunku na plebani. Dla każdego młodego uczestnika,
będzie przygotowana mała słodycz.
3. W poniedziałek, po Mszy wieczornej, nabożeństwo do św. Michała Arch.
4. We wtorek, o godz. 1900, w sali nr 5, Wspólnota Benedictus zaprasza na
spotkanie modlitewne.
5. W czwartek, o godz. 1800, Apostolat Margaretka zaprasza na Msze św. w int.
kapłanów, nowych powołań kapłańskich, misyjnych, zakonnych oraz o
łaskę wytrwania w powołaniu dla naszych alumnów.
6. W czwartek, o godz. 1900, w sali nr 3, zbiórka ministrantów, lektorów i
ceremoniarzy oraz kandydatów na ministrantów.
7. W każdy piątek o godzinie 1845, w sali nr 2, Ruch Rodzin Nazareńskich
wraz z opiekunem ks. Marcinem Wachowiczem zaprasza na spotkanie.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Nabożeństwa w czwartek i piątek po Mszy wieczornej, w sobotę po Mszy o
godz. 900. Spowiedź w piątek o godz. 1630.
9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe. Poprowadzi je
o. Jerzy Bzdyl Oblat Maryi Niepokalanej.
10. W przyszłą niedzielę swoimi ofiarami do puszek będziemy wspierać akcje:
„Pomoc dla migrantów” – działania pomocowe na granicy białoruskiej,
którą prowadzi Caritas Polska.

11. Zespół Caritas serdecznie dziękuje parafianom za ofiarność i pamięć o
ubogich. W tym miesiącu wykupiono obiady dla 9 uczniów, a 18 osobom
wydano bony i żywność. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na
pomoc charytatywną i „Mikołaja” dla najuboższych.
12.Polecamy prasę katolicką. Wszystkim uczestnikom liturgii życzymy
błogosławionego czasu adwentowego oczekiwania.
13.W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
• śp. Edward Kłos, lat 70, zam. ul. Na Ostatnim Groszu;
• śp. Zyta Gajewska, lat 98, zam. ul. Kwiska;
• śp. Elżbieta Dudka, lat 77, zam. ul. Szybowcowa;
• śp. Bogdan Libera, lat 78, zam. ul. Kwiska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

