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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU
1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje. Witamy serdecznie o. Jerzego Bzdyla –
Oblata Maryi Niepokalanej. Programy Rekolekcji są wyłożone na ławkach.
Prosimy zabrać je do domu. Zapraszamy do uczestnictwa.
2. Dziś swoimi ofiarami do puszek wspieramy akcje: „Pomoc dla migrantów”
działania pomocowe na granicy białoruskiej, którą prowadzi Caritas
Polska. Bóg zapłać za ofiary.
3. Roraty w dni powszednie o godz. 630.
4. W poniedziałek, w liturgii wspominamy św. Mikołaja, bpa Myry. Odznaczał
się gorliwością duszpasterską i troską o potrzeby materialne bliźnich. Św.
Mikołaj przybędzie do grzecznych dzieci naszej parafii i spotka się z nimi w
kościele o godz. 1630. Rodzice mogą się kontaktować od godz. 16 00 w
zakrystii.
5. W środę, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze w porządku
tygodniowym. Zapraszamy do kościoła na Godzinę Łaski o 1200.
6. W środę, po Mszy Św. wieczornej w Sali nr 5, Benedictus zaprasza na
spotkanie modlitewne. Wspólnota współorganizuje akcję „Paczuszka dla
Maluszka”. Jest to zbiórka artykułów kosmetycznych dla dzieci z placówek
pomocowych: domów dziecka, hospicjów dziecięcych, domu samotnej
matki. Wszelkie potrzebne informacje w kawiarence.
7. W czwartek, o godz. 1845, w Sali nr 5, Apostolat Margaretka zaprasza na
spotkanie formacyjne z ks. Marcinem Wachowiczem.
8. W piątek o godzinie 18 45, w sali nr 2, Ruch Rodzin Nazareńskich wraz z
opiekunem ks. Marcinem Wachowiczem zaprasza na spotkanie.
9. 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.
10.W przyszłą niedzielę swoimi ofiarami do puszek będziemy wspierać
Fundację „Si alla vita” na pomoc ciężko chorym dzieciom.

11.W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, składka inwestycyjna.
12. Zespół Caritas dziękuję za ofiarność i pamięć o najuboższych. W agendzie
Caritasu czynnej w niedzielę po każdej Mszy św., rozprowadzamy kartki
świąteczne, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone
opłatki. Za dar serca Zespół Caritas składa najgorętsze podziękowania.
13.Polecamy prasę katolicką. Wszystkim uczestnikom liturgii życzymy
błogosławionego czasu adwentowego oczekiwania.
14.W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
• śp. Krzysztof CZERNIAWSKI, lat 68, zam. ul. Bulwar Ikara
• śp. Helena JANIAK, lat 93, zam. ul. Bystrzycka
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

