Ogłoszenia duszpasterskie
22 listopada
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. W miesiącu październiku
dodatkowo odprawiamy nabożeństwo różańcowe z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu
od poniedziałku do czwartku od 18:00 do 18:30 a w soboty po Mszy świętej o 9:00 rano.
2.
Podczas trwania pandemii dystrybucja gazetek parafialnych po Mszy św. jest
wstrzymana. Są one dostępne tylko na naszej stronie internetowej.
3.
Wychodząc z kościoła proszę opuścić na podłogę klęczniki, by w ten sposób oznaczyć
używane ławki, które należy zdezynfekować.
4. Wszelkie rozmowy w kościele po Mszy świętej są zabronione.
5. Ofiarę na kościół można złożyć do koszyków wystawionych przy wejściu do kościoła.
Dziękujemy za Wasze stałe i hojne wsparcie.
6. 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.
7. Różaniec w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach, jest odmawiany przez cały
listopad od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Koperty na Wypominki są dostępne w
przedsionku kościoła. Prosimy pisać nazwiska zmarłych bardzo wyraźnie, aby uniknąć błędów
przy odczytywaniu.
8. Rozpoczęły się zapisy na lekcje przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.
Rodziców prosimy o kontakt z biurem.
9. W czasie Świąt Bożego Narodzenia na Msze Święte przychodzi znacznie więcej osób niż
w niedziele. Aby wywiązać się z nałożonych na nas restrykcji związanych z ograniczeniem
ilości wiernych, zostanie wprowadzona wcześniejsza rejestracja na Msze święte świąteczne.
Lista będzie dostępna w czasie Adventu w przedsionku kościoła i na naszej stronie internetowej.
10. Wczoraj uczniowie szkoły Św. Marka przystąpili po raz pierwszy do Komunii Świętej.
Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach.
11. Stowarzyszenie Świętego Vincentego de Paul działające przy naszej parafii zaprasza was
wszystkich do udziału w corocznym programie Anielskiego Drzewka. W związku z tym, że
sytuacja jest wyjątkowa i jesteśmy ograniczeni przepisami, zamiast zapakowanych prezentów,
w tym roku potrzebujące rodziny dostaną karty do sklepów, tzw. gift cards, które użyją przy
zakupie potrzebnych produktów lub upominków. Anielskie Drzewko znajduje się w
przedsionku kościoła, obwieszone aniołkami, do których dołączone będą niebieskie kopertki.
Po każdej Mszy Świętej przez kilka kolejnych tygodni, można zabrać aniołka ze sobą i zwrócić
go z sumą, którą na ten cel przeznaczycie. Kiedy zbierzemy wszystkie aniołki, zakupimy karty
dla tych rodzin, które są w największej potrzebie. Dziękujemy za waszą życzliwość.

