Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Horbaczewskiego 20
54-130 Wrocław
Tel. 71/351.54.61

www.mkolbe.wroclaw.pl
Wrocław, 12.12.2021r.

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. Centrum Zbawczego Cierpienia zaprasza na spotkanie dzisiaj po Mszy
św. o godz. 11:00 w sali nr 3.
3. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się dzisiaj, 12
grudnia o godzinie 19:00 w naszym kościele.
4. Jutro, 13 grudnia, wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w 1981r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy
zapomnieć. Módlmy się w tym dniu w intencji naszej Ojczyzny, by
zachowała tradycję i wartości chrześcijańskie, które ukształtowały jej
ponad 1000-letnią historię.
5. Zapraszamy na Różaniec Fatimski jutro (w poniedziałek) o godz. 19:00.
6. Wspólnota Benedictus zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek, 14
grudnia o godz. 19:00 do sali nr 5.
7. W tym tygodniu w środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne dni
modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Rodzina dla każdego z nas jest
przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.
8. Msza Święta roratna w naszej świątyni codziennie o 6:30. Zapraszamy
wszystkich, byśmy razem z Maryją rozważali tajemnice Boże.
9. 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.
10.Po Mszach św., dzisiaj i w następną niedziele, możemy nabywać
poświęcone opłatki wigilijne rozprowadzane przy głównym wyjściu
z kościoła oraz przy bocznym od ul Orlińskiego. Ofiary opłatkowe
przeznaczamy na ogrzewanie kościoła, które zostało włączone.
11.Opłatki wigilijne możemy również nabyć w punkcie prasowym,
w kawiarence „Benedictus”, w zakrystii i kancelarii parafialnej.

12.Wspólnota „Wiara i Światło” zaprasza na spotkanie w sobotę o godz.
10:30 do kaplicy na plebani.
13.W dzisiejszą niedzielę, po wszystkich Mszach św. członkowie
Stowarzyszenia Si alla Vita zbierają do puszek na pomoc ciężko chorym
dzieciom. Po listopadowej zbiórce Stowarzyszenie pomogło: Mateuszowi
i Kacprowi na kosztowne leczenie i rehabilitację. Dzisiejszą zbiórkę
chcemy pomóc dziewięcioletniemu Rusłanowi pochodzącemu z polskiej
rodziny na Ukrainie, któremu grozi amputacja nogi lub kosztowna
operacja (5,5 tys. Euro). Bardzo prosimy o wsparcie finansowe tego
dziecka, w którego imieniu dziękujemy z całego serca hojnym
darczyńcom.
14.Dzisiaj niedziela inwestycyjna. Ofiary przeznaczymy na ogrzewanie
kościoła. Za ofiarność – stokrotne Bóg zapłać!
15.Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Wszystkim Solenizantom
i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
16.W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Józef Kłak, lat 74,
były parafianin z ul Na Ostatnim Groszu. Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie...

