PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 27 listopada 2016 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem:
„Idźcie i głoście”.
1. Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie , odprawiane będą od
poniedziałku do piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci). Codziennie będzie
też sprawowana Msza św. o godz. 8.00. Godzinki ku czci NMP od poniedziałku do piątku

o godz. 5.40
2. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbierać będziemy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi
na Wschodzie.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 6.00, 8.00 i 18.30. Okazja
do spowiedzi św. w piątek od godz. 15.30 oraz każdego dnia przed Mszą św.
4. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.
5. Chorych odwiedzimy w tym miesiącu przed świętami, tj. 16 i 17 grudnia .
6. Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom do nabycia po Mszach św. przy wejściu do
kościoła oraz we wtorek podczas dyżuru Caritasu.
7. Od dzisiaj w każdą niedzielę po Mszach św. można przy biurze parafialnym nabyć opłatki
świąteczne.

8. W prezbiterium pojawiło się drzewko pomocy świątecznej, na którym zawisły serduszka
potrzebujących rodzin. Kto zechce takie serduszko zabrać, zobowiązany będzie przygotować
konkretnej rodzinie paczkę świąteczną i oddać ją w zakrystii lub na probostwie do 14 grudnia .

9. W przyszłą sobotę i niedzielę PZ Caritas będzie rozprowadzał czekoladowe mikołaje.
10. W okresie zimowym parafialny sklepik czynny będzie w niedziele po każdej Mszy św. z
wyjątkiem wieczornej – kiedy otwarty zostanie przed Mszą św. i zakończy działanie o godz.
20.10
11.Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 15.30 będzie śpiewał chór „Maria Victoria”. Po Eucharystii
koncert jubileuszowy. Serdecznie zapraszamy.
13. Do wieczności odszedł:
śp. Krzysztof Maroń z bloku nr 6 ( 55 lat)
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie….

Wiadomości akademickie

1) Organizujemy wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze w terminie od 27 grudnia 2016
do 2 stycznia 2017. Koszt 340 PLN + 50 euro. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks.
Arkadiuszem.
2) Zapraszamy na roraty akademickie. Po Mszy św. śniadanie.
3) W poniedziałek spotkanie studentów o godz. 20:00.
4) We wtorek próba zespołu DA Miłosierdzie o godz. 19:15.
5) W środę spotkanie DA 25+ o godz. 20:00.
6) W piątek spotkanie formacyjne sympatyków Światowych Dni Młodzieży o godz. 19:30.

