Ogłoszenia parafialne 2 Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
1. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy we wtorki i
czwartki na godz. 18.00.
2. Rekolekcje adwentowe z renowacją Misji św. rozpoczną się za tydzień i potrwają do
środy. Msze święte w tygodniu 7.00, 10.00, 16.30 dla dzieci, 18.00, 20.00 dla
młodzieży. Po mszach św. w poniedziałek i we wtorek o godz. 10.00 i 18.00 nauki
stanowe. W środę na zakończenie rekolekcji ofiary złożone na tacę przeznaczymy na
potrzeby Zakonu Ks. Emiliana.
3. Chorych odwiedzimy po rekolekcjach.
4. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.30 z nauką rekolekcyjną dla dzieci klas 2 i 3.
5. Dzisiaj spotkanie kandydatów do bierzmowania roku drugiego wyjątkowo o godzinie 17.30.

6. Dzisiaj wolontariusze Parafialnego Caritas będą zbierali po wszystkich Mszach św.
ofiary do puszek przeznaczone na zorganizowanie Wigilijnego spotkania dla 60
najuboższych podopiecznych – osób starszych, chorych i samotnych, a także na
przygotowanie dla nich paczek świątecznych.
7. Dzisiaj o godz. 19.30 odbędzie się uroczysta Msza św. z Aktem Ofiarowania się
Jezusowi przez ręce Maryi. Wprowadzenie do mszy dla osób kończących 33 dniowe
przygotowania o godz. 19.15.
8. Jutro mszę św. o godz. 18.00 ofiarujemy w intencji Pana Wiesława, organisty z okazji
przypadających imienin.
9. W piątek 13 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy do Mareckiego Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego na charytatywny recital Agaty Rackiej. Całkowity dochód z recitalu
zostanie przeznaczony na operację Klaudii Sobczak, uczennicy Szkoły nr 2 oraz naszej
parafianki. Więcej informacji na plakacie w gablocie.
10.W sobotę 14 grudnia organizujemy z naszej Parafii wyjazd autokarem na spektakl pt.
”Opowieść wigilijna”. Wyjazd o godz. 13.30. Koszt 10zł od osoby. Dla ministrantów i
bielanek wyjazd gratis. Tego dnia nie ma zbiórki ministrantów młodszych rano.
11.Za tydzień Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas trzecich.
12.Za tydzień po każdej mszy świętej:
 wolontariusze Caritas będą rozprowadzali świece na stół wigilijny
 przedstawiciele Akcji Katolickiej będą rozprowadzali pobłogosławione sianko.
13. Za tydzień po każdej mszy świętej ministranci i bielanki będą rozprowadzali
piernikowe choinki własnej produkcji. Zebrane środki zostaną przeznaczone na
fundusz bielanek i ministrantów.
14.W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Szkolnej nr nieparzyste
od Piłsudskiego do Warszawskiej.
15. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków.
Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na regulowanie należności
budowlanych. Bóg zapłać!
16. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

