TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 14 grudnia 2014 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

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. 19 grudnia 1991 r. parafia Miłosierdzia Bożego przeżywała piękną uroczystość
konsekracji kościoła. W piątek przypada 23. rocznica poświęcenia tego domu
Bożego. Z tej okazji po wieczornej Eucharystii do nabycia będzie kronika parafialna
na płycie CD. Na niej 30 lat historii - od początku istnienia parafii do 2014 r.; opisane
najważniejsze wydarzenia i opatrzone ciekawymi zdjęciami. Zachęcamy do nabycia.
Serdecznie zapraszamy też na piątkową Mszę św. zamykającą jubileuszowy rok w
naszej parafii.
3. Serdecznie dziękujemy za ofiarowane produkty żywnościowe oraz paczki
dla potrzebujących rodzin. Za okazane serce i życzliwość, za wszelką pomoc i
ogromną ofiarność - niech dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie. Kto jeszcze zechce
ofiarować paczkę dla biednych, prosimy o przyniesienie jej do jutra.
4. Msze św. w święta Bożego Narodzenia:
Wigilia - 24 grudnia br. * godz. 8.00
* godz. 22.00 – Msza św. wigilijna
* godz. 24.00 – uroczysta Pasterka
I święto – 25 grudnia br. Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 i 20.00
( nie ma Mszy św. o godz. 7.30 i 18.00 )
II święto - 26 grudnia br. Msze św. o godz.7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 oraz
20.00 (nie ma Mszy św. o godz. 18.00 ) .
Spowiedź adwentowa w naszej parafii w piątek 19 grudnia od godz.15.00 –
16.30 i od 17.00 – 19.00
6. Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom do nabycia po Mszach św. przy wejściu do
kościoła; pojawiło się sianko na stół wigilijny oraz bombki jubileuszowe, które mogą być
5.

pięknym upominkiem świątecznym. Umieszczono na nich wizerunek naszego sanktuarium oraz
wezwanie Ojca Świętego „ Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Dochód z tej akcji przeznaczony
jest na organizację wakacji ministrantów, dziecięcego zespołu muzycznego oraz zespołu
„Salvador”.
7. Opłatki świąteczne do nabycia po Mszach św., przy biurze parafialnym.
8. W środę spotkanie z rodzicami dzieci przed I Komunią św. w sali Jana Pawła II /film/
10. W piątek i sobotę odwiedzimy chorych z Komunią św.
11. Prasa katolicka do nabycia w punkcie Informacji.
12.W przyszłym tygodniu będzie można kupić nowy numer pisma parafialnego „Droga Miłości”.
13. Komunikat specjalny:
Nasza mała parafianka, 11-letnia Zosia ciężko zachorowała, ma złośliwy nowotwór. Leczona jest
w szpitalu w Warszawie, co wiąże się z dużymi kosztami (dojazdy na leczenie, kontrole,
pobyt w stolicy ).Rodzice bardzo proszą o modlitwę w intencji Zosi oraz o pomoc materialną.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary, każda złotówka jest cenna. Okażmy
życzliwość i otwórzmy nasze serca. Niech Pan Bóg wynagrodzi zrozumienie dla cierpienia
bliźnich i dobroć serca.
14. Do wieczności odeszli:
śp. Tadeusz Tomaszewski z bloku nr 13(80 lat) – pogrzeb odbył się w sobotę.
śp. Aniela Mączyńska z bloku nr 17 (73 lata). Msza św. pogrzebowa w środę o godz. 10.00,
pogrzeb na Junikowie o godz. 12.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

