OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ADWENTU
12 grudnia 2021
1. Dziś przypada III Niedziela Adwentu. Zachęcamy do udziału w Roratach, w dni
powszednie o godz. 645 poprzedzone Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu N.M.P.
2. Dzieci klas III zapraszamy na Mszę św. i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do
I Komunii św. dziś o godz. 1600. Dzieci klas IV zapraszamy w najbliższą niedzielę 19
grudnia na Mszę św. i spotkanie w przygotowaniu do Rocznicy I Komunii św. o godz. 1600.
Młodzież klas VIII przygotowująca się do bierzmowania zapraszamy na kolejne spotkanie
również w najbliższą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 1800.
3. Konferencja dla rodzin, których dzieci otrzymają chrzest św. w najbliższe święta,
odbędzie się w tym tygodniu w piątek po wieczornej Mszy św., czyli o godz. 1830.
4. W tym roku opłatki na stół wigilijny rozprowadzają wśród mieszkańców naszej parafii
wolontariusze ze wspólnoty Neokatechumenalnej i harcerze. Ofiary składane przy tej
okazji są przeznaczone na inwestycje parafialne. W najbliższą sobotę wolontariusze będą
rozprowadzali opłatki wśród mieszkańców wiosek, którzy jeszcze ich nie otrzymali oraz
wśród mieszkańców miasta. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie ich posługi i złożone ofiary
na rzecz parafii.
5. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia będziemy organizować pomoc dla
ubogich. Dlatego prosimy o przynoszenie produktów spożywczych o przedłużonej
trwałości oraz chemii dla gospodarstwa domowego i pozostawienie ich przy kaplicy Pana
Jezusa Ukrzyżowanego. Paczki będą przekazane osobom, które złożyły podanie w
kancelarii parafialnej w poniedziałek 20 grudnia w godzinach 1000 -1200.
6. Ministranci, dzieci oraz młodzież naszej parafii przygotowali sianko na stół wigilijny.
Sianko na stole wigilijnym skłania do dziękczynienia za każde dobro otrzymane od Pana
Boga oraz do miłości wobec bliźnich, dlatego ofiary składane przy okazji nabywania sianka
będą przeznaczone na fundusz grup dzieci i młodzieży działających w naszej parafii.
7. Przy bocznym wyjściu z Bazyliki możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką – Gościa
Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową, Kalendarze
Diecezji Łowickiej na 2022 r. oraz opłatki na stół wigilijny.
8. Nasza parafia organizuje wyjazd dla rodzin z dziećmi w pierwszym tygodniu ferii
zimowych do Zakopanego. W programie oprócz codziennej Eucharystii będzie możliwość
uprawiania sportów zimowych i spacerów po dolinach tatrzańskich. Bliższe informacje
i zapisy u Ks. Proboszcza lub u ks. Pawła.
9. W najbliższą niedzielę 19 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które
poprowadzi o. Michalita Robert Ryndak. Nauki rekolekcyjne będą głoszone w niedzielę na
wszystkich mszach św. oraz w poniedziałek wtorek i środę na Mszach św. o godz. 9 00,
1030, o 1600 dla rodzin z dziećmi i młodzieżą, o 18 00 i o 2000 dla powracających z pracy.
Uczestnicząc w rekolekcjach można będzie przygotować się do przyjęcia szkaplerza św.
Michała Archanioła.
10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Anielę Peńsko, +Śp. Grzegorza
Słomę, +Śp. Katarzynę Jeznach , +Śp. Zdzisława Gładkiego. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie.

