TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 11 grudnia 2016 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie, odprawiane są od
poniedziałku do piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci). Codziennie
odprawiana jest też Msza św. o godz. 8.00
2. Chorych odwiedzimy w piątek i w sobotę.
3. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w naszym kościele z udziałem dodatkowych
kapłanów w piątek 16 grudnia br. od godz.15.00 – 16.30 i od 17.00 –19.00 . Msza św. za
zmarłych o godz.18.30.
4. Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom, czekolada świąteczna oraz kartki świąteczne
wykonane przez uczniów szkoły „Zawsze Razem” do nabycia po Mszach św., przy wejściu
do kościoła. Można też nabyć ozdobne kubki jubileuszowe, z których dochód przeznaczony
jest na letni wypoczynek dzieci naszej parafii.
5. Opłatki wigilijne do nabycia przy biurze parafialnym po Mszach św.
6. W najbliższą niedzielę będzie rozprowadzany nowy numer „Drogi Miłości”.
7. Kandydatów do bierzmowania z klasy trzeciej gimnazjum zapraszamy na spotkanie w środę 14
grudnia o godz. 17:30, we wtorek 13 grudnia o godz. 17.30 zapraszamy kandydatów z klasy
drugiej gimnazjum.
8. Spotkanie młodych poruszonych ideą Światowych Dni Młodzieży w czwartek o godz. 19:30 w sali
św. Jana Pawła II.
9. W niedzielę 18 grudnia 2016r. do naszej świątyni podczas Mszy św.o godz. 20:00 zostanie
wniesione przez harcerzy Światło Betlejemskie. W kolejne dni będzie możliwość zabrania
płomienia do domu na stół wigilijny. Z tej okazji na Mszy świętej o godz. 20 będziemy przeżywali
starodawny zwyczaj odpalania Menory. Serdecznie zapraszamy.
10. Organizujemy wyjazd dla młodzieży w góry, do Szklarskiej Poręby w terminie 6-8 lutego 2017r.
Szczegóły u ks. Arkadiusza.
11. Organizujemy wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodzieży w Rydze w terminie 28 grudnia 2016 1 stycznia 2017r. Szczegółowe informacje u ks. Arkadiusza.
12. Do wieczności odeszli:
śp. Zdzisław Krzeszczak z bloku nr 25 (60 lat). Msza św. pogrzebowa w poniedziałek o godz. 10.00,
pogrzeb na Junikowie o godz. 13.10
śp. Janina Nawrot z bloku nr 1 (85 lat); pogrzeb w poniedziałek na Miłostowie o godz. 11.20
śp. Małgorzata Hubisz z bloku 22 (52 lata) pogrzeb odbył się 30.11. br w Radwanicy
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
1.

Ogłoszenia akademickie:
1) W poniedziałek o godz. 20:00 spotkanie studentów.
2) We wtorek o godz. 19:15 próba zespołu DA Miłosierdzie
3) W środę o godz. 20:00 spotkanie DA 25+
4) Roraty akademickie od pon.-pt. o godz. 6:00. O godz. 5:40 godzinki ku czci NMP. Po roratach zapraszamy
na śniadanie.
5) W niedzielę 18 grudnia 2016 r. na Mszy o godz. 20:00 zostanie wniesione przez harcerzy Światło Pokoju z
Betlejem oraz przeżyjemy starodawny obrzęd odpalenia Menory. Serdecznie zapraszamy.

