OgłoszeniaParafialne
III NIEDZIELA ADWENTU – 13.12.2015 r.


Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy trzecią niedzielę adwentu. Rozpoczęliśmy również nasze parafialne rekolekcje.
Od poniedziałku do środy na mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 będzie nauka rekolekcyjna ogólna.
Natomiast po mszach wieczornych ok. godz. 19.00 będą nauki stanowe: w poniedziałek dla
rodziców, we wtorek dla osób samotnych a w środę dla młodzieży. W szpitalu nauki rekolekcyjne
w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00. Wszystkich zapraszamy do udziału. Rekolekcjom
przewodniczy ks. Wojciech Maciążek z KUL.
 Dziś o godz. 14.30 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów.
 O godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się Laboratorium wiary.
















W tygodniu:
Wszystkie dzieci zapraszamy na msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 a w
sobotę na godz. 8.00. Roraty dla dorosłych w sobotę o godz. 7.00.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
We wtorek o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkanie we wtorek po roratach i w czwartek po mszy
św. szkolnej.
Od środy od godz. 9.00 prosimy o pomoc przy budowie szopki betlejemskiej. Prosimy również
panie o pomoc przy sprzątaniu kościoła.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę w domu parafialnym o godz. 15.00 spotkanie III Zakonu św. Dominika.
W związku z przeżywanym Rokiem Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego po mszach roratnich,
można złożyć jałmużnę adwentową, która w całości przeznaczona będzie na zakup opału dla
najuboższej rodziny.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Na prace
czekamy do 23.12.2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.01.2016 r.
Lampiony roratnie można nabyć w niedzielę w centrum ks. Gorczyckiego, zaś w tygodniu w
kancelarii lub zakrystii.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.
Trwa III Rozbarski Jarmark Adwentowy. W godzinach od 8:00 do 16:00 w Centrum im. Ks.
Gorczyckiego będzie okazja do wspólnego spotkania przy wspaniałych rozbarskich wypiekach.
Będziemy mogli podziwiać i zaopatrzyć się w rękodzieło adwentowe. Podczas jarmarku będą w zasięgu
naszego wzroku oraz możliwości nabycia wieńce adwentowe, ozdoby adwentowe, ozdoby świąteczne,
opłatki na stół wigilijny, lampiony roratnie, świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki
świąteczne i okolicznościowe; można już wspierać prześladowanych chrześcijan z Ziemi Świętej
nabywając wykonane przez nich z drzewa oliwnego ozdoby świąteczne i okolicznościowe.

