Ogłoszenia duszpasterskie
13 grudnia
1.
Adoracje Najświętszego Sakramentu z możliwością Spowiedzi św. po Mszy św.
porannej w środy oraz w piątki od 17:30 do 18:30. Ponadto możliwość spowiedzi w
soboty od 16:00 do 16:45 oraz prywatnie po wcześniejszym umówieniu się.
2.
Podczas trwania pandemii dystrybucja gazetek parafialnych po Mszy św. jest
wstrzymana. Są one dostępne tylko na naszej stronie internetowej.
3. Wszelkie rozmowy w kościele po Mszy świętej są zabronione.
4. Ofiarę na kościół można złożyć do koszyków wystawionych przy wejściu do
kościoła. Dziękujemy za Wasze stałe i hojne wsparcie.
5. Zachęcamy do złożenia aplikacji na automatyczne pobieranie ofiar na kościół z kont
bankowych. Donacje będą pobierane pierwszego dnia każdego miesiąca. W ten sposób
wsparcie dla kościoła wpływa nieprzerwanie, nawet w czasie, kiedy z jakiś względów nie
możemy być obecni na Mszy św. Osoby, które chciałyby korzystać z tej formy składania
donacji proszone są o kontakt z biurem parafialnym.
6. Koperty na niedzielne ofiary na rok 2021 są wystawione w przedsionku kościoła.
Prosimy, aby nie używać w przyszłym roku kopert z 2020 ponieważ numer przypisany
do nazwiska mógł ulec zmianie.
7. Trwają zapisy na lekcje przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w
języku polskim. Rodziców prosimy o kontakt z biurem.
8. Lista dla tych, którzy chcieliby się zarejestrować na Msze Święte w czasie Bożego
Narodzenia jest dostępna w przedsionku kościoła i na naszej stronie internetowej.
9.
Potrzebni są woluntariusze do wskazywania wolnych miejsc w ławkach,
przychodzącym na Msze Św. w okresie Bożego Narodzenia. Tych, którzy chcieliby pomóc
na tej Mszy, w której i tak planują wziąć udział, prosimy o wpisanie się na listę znajdującą
się w przedsionku kościoła.
10. Modlitewniki Pan z wami, które nasza parafia zakupiła dla wiernych, w tym roku
nie będą przetrzymywane w kościele ze względu na obowiązujące restrykcje. Można je za
dowolną ofiarą nabyć w przedsionku kościoła i przynosić ze sobą na Msze święte. Koszt,
który parafia uiściła wynosi $10 za egzemplarz.
11.
Spowiedź adwentowa w naszej parafii jest zaplanowana na sobotę, 19 grudnia od
9:00 do 16:45.
12. Opłatki świąteczne można nabyć w naszym parafilanym sklepiku. Kupujących
prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad.
13. Biuro parafialne będzie zamknięte w okresie świątecznym od 22 do 27 grudnia oraz
od 31 grudnia do 3 stycznia.
14. Ojciec Święty mianował Księdza Wayne Lobsinger na biskupa pomocniczego
Diecezji Hamilton. Konsekracja biskupia jest planowana na luty 2021 w Katedrze
Chrystusa Krola. Pamiętajmy o nowym biskupie w naszych modlitwach.

