Ogłoszenia duszpasterskie
20 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. Proszę odebrać koperty na niedzielne ofiary na rok 2021, które znajdują się w
przedsionku kościoła. Prosimy, aby nie używać w przyszłym roku kopert z 2020
ponieważ numer przypisany do nazwiska mógł ulec zmianie.
7. Zapisanie dzieci na zajęcia przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej w języku polskim możliwe do tylko do końca tego roku.
8. Listy rejestracyjne na Msze Święte w czasie Bożego Narodzenia zostały zamknięte.
Możliwość uczestniczenia w we Mszy tylko za okazaniem wejściówek, które są do
odebrania w przedsionku kościoła w niedzielę po każdej Mszy Św. oraz w poniedziałek w
biurze parafialnym.
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. Wszystkich, którzy zgłoszą się do pomocy przy wskazywaniu
miejsc w czasie Mszy Świętych, ks. Janusz zaprasza na spotkanie organizacyjne w
poniedziałek, 21 grudnia po Mszy Świętej wieczornej.
11. Zakończyliśmy zbieranie aniołków z Drzewaka Anielskiego. Jeśli ktoś przyniósł ze
sobą niebieską kopertkę z aniołkiem proszę wrzucic ją do jednago z koszy przeznaczonych
na kolektę. Jeśli ktoś zapomniał o zwrocie koperty, ostatnią szansą będzie przyniesienie jej
do biura parafialnego jutro, w poniedziałek 21 grudnia.
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. Rycerze Kolumba przy naszej parafii zapraszają wszystkich do udziału w akcji
“Dzielmy się ciepłem”. Od 1 stycznia do 21 marca w przedsionku kościoła będzie
ustawiona skrzynka na donacje w postaci czapek, szalików, rękawiczek i grubych
skarpet, które będą następnie rozprowadzone wśród potrzebujących. Donacje gotówkowe
e-transfer proszę przekazać na stgabrielskofc@gmail.com z dopiskiem ‘Share the
Warmth” w miejscu na wiadomość.

