
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA ADWENTU – 09.12.2018r.

1. Dziś o 12.15 Msza dla dzieci kl. 2.
2. Za tydzień o 12.30 rekolekcje dla dzieci klas 2 i 3
3. Dziś, po Mszach świętych zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
4. Również  dzisiaj  spotkanie  kandydatów  do  bierzmowania  JUNIORÓW  

z grupy 1 po Mszy o godz. 18.00.
5. Roznoszenie opłatków na Oś. Szpitalna 10, 12 i 14 dziś po godz. 18.00.
6. Wiernym z ul. Traugutta dziękujemy za posprzątanie kaplicy. Zamówili Mszę św.

o Boże bł. w domach  na dzień 06.01.2019r. o godz. 11.00. W tym tygodniu 
o posprzątanie prosimy mieszkańców z ul. Leśnej nr. parzyste, a w przyszłym 
z ul. Leśnej nr. nieparzyste.

7. Zapraszamy na  Roraty  każdego dnia  o  7.00.  Dzieci  zapraszamy we wtorki  
i czwartki na godz. 18.00. 

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje w naszej parafii. Zachęca-
my do uczestnictwa. Program rekolekcji  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz  na  str.  internetowej.  Rekolekcje  prowadził  będzie  ks.  Robert  Ryndak  
z Miejsca Piastowego.

9. Kandydatów  do  bierzmowania  JUNIORÓW zapraszam  na  comiesięczna
Mszę św. w najbliższy piątek o godz. 19.00.

10.Kandydatów na ministrantów zapraszamy na  spotkanie  w  sobotę  
o godz. 8.00, a Ministrantów STARSZYCH o godz. 9.00

11.Spotkanie  kandydatów  do  bierzmowania  SENIORÓW w  przyszłą
niedziele po Mszy o godz. 18.00.

12.W przyszłą niedzielę Ministranci i Bielanki będą po Mszach św. rozpro-
wadzać  przygotowane przez siebie świąteczne pierniki. W zeszłym roku
cieszyły się one tak wielkim zainteresowaniem że wielu z naszych parafian nie
miało już okazji ich zakupić gdyż zabrakło. W tym roku przygotowaliśmy znacz-
nie więcej i mamy nadzieje że nikomu nie braknie. Wszystkie ofiary składane za
pierniki posłużą na wsparcie funduszu ministrantów i Bielanek z którego korzy-
stamy przez cały rok.

13.Również w przyszła niedzielę wolontariusze Parafialnego Caritas będą rozprowa-
dzali po Mszach świąteczne świece na wigilijny stół. Małe z cenie 5 zł oraz
duże i kule po 15 zł.

 Roraty  18.00. godz o czwartki i wtorki we zapraszamy 7.00 dzieci godz. o
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