TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 13 grudnia 2015 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przypominamy, że nasze sanktuarium otrzymało przywilej Jubileuszowej Bramy Miłosierdzia.
Otwarcie Roku Miłosierdzia i Drzwi Świętych w naszym kościele nastąpi w sobotę 19 grudnia 2015 r.
podczas wieczornej Mszy św. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię, której przewodniczyć będzie ks.
bp Grzegorz Balcerek.
Warunki zyskania odpustu, jaki możemy otrzymać przechodząc przez „Drzwi Święte” naszego kościoła,
podane są w gablocie.
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.

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.

3. We wtorek po wieczornej Mszy św. wydawana będzie żywność podopiecznym Caritas.
4.
5.

Spowiedź adwentowa w naszej parafii w piątek 18 grudnia od godz. 15.00 – 16.30 i od 17.00 – 19.00
W kruchcie kościoła można nabyć Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom , czekoladowe mikołaje na stół wigilijny,
kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły „Zawsze Razem” oraz bałwanki. Dochód z tej akcji przeznaczony
jest na Caritas parafialną, na wakacyjny wyjazd ministrantów i zespołu dziecięcego oraz na pomoc szkole „Zawsze
Razem”.

6.

Opłatki świąteczne do nabycia przy biurze parafialnym po Mszach św.

7.

Planowane na piątek 18 grudnia br. spotkanie z rodzicami dzieci przed I Komunią św. zostaje odwołane.

8.

W czwartek i piątek odwiedzimy chorych z Komunią św.

9. Prasa katolicka do nabycia w punkcie Informacji. W przyszłym tygodniu będzie można kupić nowy numer pisma
parafialnego „Droga Miłości”.
Do wieczności odeszli:
śp. Jerzy Markiewicz z ul. Wilanowskiej
śp. Teresa Wachowiak z bloku nr 34 – pogrzeb w Grabowicach w piątek 18.12. br.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

