Ogłoszenia parafialne
I Niedziela Adwentu 28.11.2021 r.
27 listopada 2021

Rozpoczynamy czas Adwentu radosnego oczekiwania na Narodzenie Zbawiciela. Roraty od
poniedziałku do czwartku o godz. 17.00. Zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy by przynosiły ze
sobą lampiony. Wszystkich zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych. W przyszłą
niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par, które ślubowały
w grudniu.
Przedstawicieli wszystkich Wspólnot parafialnych zapraszamy dzisiaj (niedziela) na spotkanie
synodalne o godz. 19.00. Na stronie internetowej Parafii znajduje się ankieta synodalna, do
wypełnienia której zachęcamy wszystkich Parafian. W przyszłą niedzielę odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich par, które ślubowały w grudniu.
We wtorek Msza św. do św. Mateusza Ap. i Ew., w środę Nowenna do MBNP. Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza licealistów na spotkanie w środę o godz. 19.00, a Studencka
Strefa Dialogu o godz. 20.00 (oba spotkania w salkach). W czwartek o godz. 18.30 Oaza młodzieżowa
dla uczniów z klas 6, 7 i 8. W piątek spotkanie dla bierzmowanych z klas 1 ponadpodstawowych.
W przyszłą niedzielę dokonamy uroczystego zakończenia Roku św. Józefa w czasie Mszy św. o godz.
18.00. Przybędą kapłani z wszystkich Parafii Fordonu wraz z delegacjami, a Mszy św. będzie
przewodniczył ks. Bp Krzysztof Włodarczyk.
W tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się o powołania, o godz. 17.30 wystawienie
Najświętszego Sakramentu. W piątek przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. dla
uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI-VIII od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów
i dla dorosłych. W sobotę I sobota miesiąca o godz. 11.15 Różaniec, a o 12.00 Msza św. Fatimska.
Księża udają się z Komunia św. do chorych.
Opłatki na stół wigilijny można nabyć wychodząc z kościoła, a w tygodniu w Biurze Parafialnym i w
zakrystii. Jak co roku można nabyć świecę Caritas dużą w cenie 15,00 zł. i małą w cenie 8,00 zł. Jak
co roku „Dar serca”: słodycze, zabawki, żywność, środki czystości, można składać w prezbiterium.
Posłużą one do przygotowania paczek na święta dla rodzin naszej Parafii. Prosimy, by nie przynosić
ubrań.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Helena Januszewska l. 70, zam. ul. Brzechwy 3; śp. Anna
Zakrzewska l. 95, zam. ul. Przybory 3; śp. Krzysztof Pietrkiewicz l. 63, zam. ul. Porazińskiej 4; śp.
Jolanta Karas l. 73, zam. ul. Rataja 2; śp. Bronisław Olszewski l. 78, zam. ul. Przybory 4 oraz śp.
Marian Kolano l. 69, zam. ul. Chałubińskiego 1. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz
Panie……

