
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III niedziela Adwentu (11 grudnia 2022 r.)

1. Dziękujemy rodzicom, które pomagają przybyć dzieciom na Roraty codziennie o godz. 6:45;
szczególnie w poniedziałki, środy i piątki bardzo dziękuje osobom, które poświęcają swój czas
przychodząc wcześniej i przygotowując poczęstunek dla dzieci. 

2. Z okazji Świat Bożego Narodzenia chcemy wspierać osoby potrzebujące; dziękuję za ofiary
złożone na Kościół na Wschodzie – 1710 z ł. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasze inicjatywy,
można złożyć ofiarę lub przynieść produkty przeznaczone na paczkę świąteczną poprzez Caritas. 

3. Opłatki na stół wigilijny są również dziś wystawione przy bocznym ołtarzu. 
Bardzo dziękuję sołtysom wiosek za pomoc w rozprowadzeniu opłatków. Zatroszczmy się, aby
poświęcony opłatek dotarł do każdego domu. 

4. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami na tacę i innymi ofiarami.
Wszyscy obawiamy się zimy i rosnących rachunków, tym bardziej dziękuję za ofiarność.
Jeżeli ktoś chciałby ofiarować choinki lub gwiazdy betlejemskie na dekoracje świąteczną do
kościoła to będziemy bardzo wdzięczni. Ks. Paweł będzie budował szopkę, jeżeli ktoś chciałby
pomóc prosimy o kontakt.

5. Świece Caritas na stół wigilijny (pozostały tylko większe świece) są do nabycia w zakrystii.
6. Ministranci przygotowali sianko na stół wigilijny, które ma nam przypominać o ubóstwie szopki

betlejemskiej. Ofiary składane  przy  okazji  nabywania  sianka  będą przeznaczone  na  fundusz
ministrancki i scholii.

7. Przypominamy,  że  dzisiaj  o  godz.  10:00  i  za  tydzień  i  mają  swoje  spotkania  dzieci
przygotowujące się do I Komunii Św. i ich rodzice (dzisiaj grupa z kilku szkół, za tydzień ze
szkoły podstawowej nr 1).

8. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania będzie za tydzień w niedzielę o godz. 18:00. Msza
Św. i następnie spotkanie formacyjne

9. Wspomnienia liturgiczne w najbliższym tygodniu:

Wtorek – Wspomnienie Św. Łucji
Środa – Wspomnienie Św. Jana od Krzyża

10.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Andrzeja Żaczka
Śp. Wiesławę Dobrowolską
Śp. Mariannę Polowczyk
Śp. Janinę Selenta

oraz zmarłych z naszych rodzin
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


