OGŁOSZENIA NA II NIEDZIELĘ ADWENTU
10.12.2017
1. Dzisiaj popołudniu o godz. 15.15 zapraszamy na Nabożeństwo Adwentowe.
2. Dziś Panie z Parafialnego Caritas przygotowały kiermasz adwentowy. Będzie można nabyć,
ciasteczka świąteczne, opłatki, świece, sianko itd.
Zapraszamy również Dzieci do naszego kina w Domu Kultury LECH, dziś na godz. 14.00
na film mikołajkowy pt. “Miś Bamse”
3. Planujemy w przyszłym roku 2018 w miesiącach wrzesień lub październik pielgrzymkę
samolotową do Fatimy i Santiago de Compostela. W związku z tym za tydzień w niedzielę 10
grudnia o godz. 17.00 w sali nad zakrystią spotkanie z zainteresowanymi osobami.
4. Od poniedziałku kontynuujemy RORATY. Nasze spotkania roratnie o godz. 17.00. Bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Prosimy by dzieci
przynosiły ze sobą lampiony - symbolizujące nasze czuwanie na przyjście Pana Jezusa.
5. W Czwartek o godz. 19.00 - nauka przedchrzcielna w kościele.
6. W Piątek o godz. 18.30 świąteczne i podsumowujące rok spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej w sali na plebani - serdecznie zapraszamy.
7. W sobotę 16 grudnia będziemy stawiali już stajenkę i choinki, dekorując kościół na święta. Na
godz. 9.00 bardzo prosimy o pomoc mężczyzn i młodzieńców do tych prac. Jeszcze raz bardzo
prosimy o pomoc.
8. W III niedzielę adwentu za tydzień o godz. 17.00 świąteczne spotkanie z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii św. I ich rodzicami.
9. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania codziennie przed Mszą św. i w soboty od godz.
17.00.
10. Bóg zapłać za składane dziś ofiary, przed kościołem zbiórka do puszek w związku z
inicjatywą pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za tydzień kolekta specjalna na utrzymanie i
remonty naszej świątyni.
11. W zakrystii można nabywać opłatki na wigilijny stół jak również świece Caritas - “Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom” małe świece 5 zł, duże 12 zł..
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer
Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł.
13. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych: - pożegnaliśmy śp. Edeltraudę Kubny
l.91, odeszła do Pana także śp. Wandę Zaremską l. 54 - pogrzeb odbędzie się w Poniedziałek o
godz. 11.00 - wieczny odpoczynek...

