
                OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA ADWENTU

19 grudnia 2021
Dziś przeżywamy tzw. niedzielę remontową. Trwają prace remontowe.

W ostatnim czasie zamontowaliśmy ogrzewanie nawiewowe w kościele, od jutra
będzie montaż fotowoltaniki na domu duszpasterskim.

Przed kościołem można nabyć cegiełki jako pamiątkę włączenia się w to dzieło
z możliwością wpisania się do księgi pamiątkowej.

Wszystkim dobroczyńcom składamy Wielkie Bóg Zapłać.
1. Roraty:  od poniedziałku do czwartku dla dzieci o godz 17.00, dla starszych  

i młodzieży o godz 6.30. Ostatnie roraty dla wszystkich w piątek – w wilgilę
o godz 8.00.  

2. Zapraszamy  rodziców  młodzieży  klasy  VIII  przygotowującej  się  do  bierzmowania
w poniedziałek na Mszy Świętą o godz 19.00. Po Eucharystii spotkanie. 

3. Chorych  ze  spowiedzią  i  Komunią  Świętą  świąteczną,  do  których
nie przychodzimy w I sobotę miesiąca odwiedzimy w wtorek od godz 15.00. Rodziny
prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii lub w biurze parafialnym.

4. Mężczyzn, którzy należą lub chcieliby należeć do „Męskiej Wspólnoty Różańcowej”,
zapraszamy w wtorek na Eucharystie o godz 19.00. Po Mszy Świętej spotkanie. 

5. Zbiórka dla ministrantów starszych w środę po wieczornej Mszy Świętej.
6. W czwartek spowiedź adwentowa w naszej parafii:  

  od  15.30  do  17.00,  od  17.30  do  19.00,  oraz  od  godz  19.30
do  20.15,  przerwa  w  spowiedzi  od  godz  17.00  do  17.30
oraz od 19.00 do 19.30

Kochani prosimy skorzystajcie z spowiedzi przed świętami ponieważ
w święta spowiedzi nie będzie.

7. Pasterka o godz 22.00 i 24.00.   
8.  Msze Święte w I i II Święto Bożego Narodzenia jak w każdą niedzielę. 
9. W  drugi  dzień  Świąt  zbiórka  do  puszek  na  KUL  i  Wydział  Teologiczny  UAM,

oraz szkoły katolickie.
10. Na zewnątrz przy wejściu do salek parafialnych można nabyć świece Caritas

jako dzieło pomocy najuboższym i opłatki na stół wigilijny. Ofiary z opłatków będą
przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu i prace remontowe. Do opłatków dołączony
jest  również  list  gdzie  na  jednej  stronie  jest  przygotowany  schemat  przeżycia
wieczoru wigilijnego.  Zabierzmy opłatki  także dla tych,  którzy z  różnych przyczyn
przyjść nie mogą. Można również nabyć u ministrantów sianko. 

11. Bóg  Zapłać  za  dary  złożone  w ramach  akcji:  „Dar  serca  na potrzebujących
pomocy                  na święta”. 

12.  Polecamy Przewodnik Katolicki.
13.  Dziś na Mszę Świętą o godz 19.00 harcerze przyniosą światełko betlejemskie,

które będzie można zabrać do naszych mieszkań. 
14.  Nasz chór "Armia św. Jerzego" po Mszach Świętych w pasterkę oraz 1 i 2 dzień

świąt, rozprowadzać będzie płyty CD z nagranymi przez siebie kolędami. Ofiary z płyt
przeznaczone będą na warsztaty i działalność chóru. Zachęcamy  do wsparcia chóru
i słuchania pięknych kolęd w swoich  domach. Kolęd chóru można również  posłuchać
na platformie Spotifaj.

15.  Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku. Plan kolędy jest wywieszony na tablicy
ogłoszeń. Przez cały styczeń od poniedziałku do piątku o godz 19.00 kolęda w naszej
świątyni.  O godz 19.00 Eucharystia  w intencji  zaproszonych parafian,  a  następnie
słowo  proboszcza  i  wspólne  kolędowanie.  Ofiary  z  tegorocznej  kolędy  pragniemy
przeznaczyć na ogrzewanie i prowadzone prace remontowe. 

16.  W tym tygodniu  odeszli  do  Pana:  śp.  Jarosław  Walter  w 98 r.  życia,  zam.
Ul. Płomienna 5, śp. Hanna Budzik w 72 r. życia, zam. Płomienna 5, śp. Henryka Giel
w  92  r.  życia,  zam.  Ul.  Marcelińska  70,  śp.  Kazimierz  Fercz  w  74  r.  życia,
zam. Ul. Płomienna 11, oraz śp. Zbigniew Piwecki w 60 r. życia, zam. Ul. Swoboda 34.
Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu......Dobry Jezu…

Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.                                                         


