OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05 GRUDNIA 2010 R
II NIEDZIELA ADWENTU
1.Kościół słowami Jana Chrzciciela przypomina dziś, że Pan jest blisko.
Ciągle jeszcze mamy czas na nawrócenie, ciągle jeszcze mamy szansę, by
zwrócić się ku Jezusowi. Czekamy Jego powrotu, ale nie bezczynnie.
2. Przypominam, że rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się
w III niedzielę Adwentu – 12 XII i poprowadzi je ks. Mariusz Dudka,
doktorant z UKSW. Już dziś zaplanujmy czas przyszłego tygodnia, aby w
poniedziałek, wtorek i środę przygotować serca na przyjście Jezusa.
Serdecznie zapraszam.
3. Serdecznie zachęcam również do udziału w tegorocznych Roratach. Są
one odprawiane codziennie o godz. 18.00 a tematem tegorocznych spotkań
jest Biblia.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza św. o godz. 18.00 w intencji wszystkich wiernych
zmarłych polecanych w modlitwie wspominkowej;
- we środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto patronalne
młodzieży żeńskiej;
- we czwartek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania w
domu parafialnym;
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza św. w intencji Żywego
Różańca – po Mszy św. wymiana tajemnic różańcowych.
5. Wychodząc z kaplicy możemy zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny
a przy zakrystii nabyć kalendarz parafialny na 2011 rok. Za każdy dar
serca składam serdeczne Bóg zapłać.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. Przypominam, że przyjmowane są intencje mszalne na nowy rok 2011.
8. Składam serdeczne podziękowanie za udział w kiermaszu prac
dziecięcych na Boże Narodzenie. Za zebraną kwotę 1045,16 zł zostały
zakupione słodycze, które w tym tygodniu zostaną dostarczone do dzieci w
parafii Trześń. Specjalna podziękowania należą się wszystkim, którzy
podjęli wysiłek wykonania tych cudownych dzieł.
9. Dla wszystkich małżeństw serdeczne zaproszenie na wyjątkowy film
prezentowany na Bielanach ul. Dewajtis 3 / Dobre Miejsce /w sobotę 11
grudnia o godz. 17.00. Więcej informacji i rezerwacja biletów na stronie

www.randkamalzenska.pl
10. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszej
świątyni. Matce Bożej Królowej Rodzin polecamy wszystkie rodziny naszej
wspólnoty.

