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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I TYDZIEŃ ADWENTU
03.12.2017 –10.12.2017
1. Dzisiaj świętujemy I NIEDZIELĘ ADWENTU. Rozpoczyna się nowy rok kościelny pod
hasłem; „Napełnieni Duchem św.”. Na plebanii można już zakupić świece wigilijne w
cenie: mała – 06,50 zł; duża – 13 albo 15 zł, a także zaopatrzyć się w opłatki składając
ofiarę. Rozpoczynamy też zbiórkę darów dla potrzebujących: starszych,
samotnych i chorych, która będzie trwała do 17 grudnia, czyli do III Niedzieli
Adwentu.
2. Od jutra zapraszam wszystkich parafian na Msze św. o NMP w Adwencie, czyli tzw.
RORATY, codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 18:00 (wtorek o godz.
17:00). Sobotnia Msza św. będzie z liturgii niedzielnej, ale kazanie „roratnie”. Dlatego
w sobotę dzieci dostaną obrazki z Rorat, a w niedzielę z niedzieli. Otrzymają też
specjalne plansze, na które będą naklejać każdego dnia obrazki roratnie. Za najlepszą
frekwencję oraz zrobione i przyniesione lampiony zostaną później przyznane
nagrody. Losowane też będą „małe Jezuski”. Proszę więc, aby dzieci przynosiły
karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz wypisanym dobrym uczynkiem.
3. Spotkanie formacyjne dla kandydatów Bierzmowania z p. Gosią odbędzie się tylko
we wtorek; w czwartek w następnym tygodniu. Proszę młodzież klas III Gimnazjum o
przyniesienie indeksów do Bierzmowania również na lekcje katechezy w szkole.
4. I czwartek miesiąca: modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne przy
wystawionym Najśw. Sakramencie od godz. 17:00.
5. W piątek przypada UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP. Msze św. o
godz. 09:00, 16:00 (Pędzewo) i 18:00. Przed Mszą św. o godz. 09:00 „Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP”. Od godz. 17:00 w salce pod plebanią warsztaty
dla dzieci o kolędnikach misyjnych poprowadzi p. Ania Kurzeja. Na ostatniej Mszy
św. o godz. 18:00 dzieciom pierwszokomunijnym zostaną poświęcone medaliki,
a po niej spotkanie Koła Biblijnego.
6. W sobotę od godz. 18:00 czuwanie młodych w kościele oo. Jezuitów w Toruniu
przed Ingresem bpa Wiesława Śmigla.
7. W przyszłą niedzielę 10 grudnia – II NIEDZIELĘ ADWENTU – będzie to Dzień
modlitw i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Zbiórka do puszek po
każdej Mszy świętej. Kolekta gospodarcza. Ze względu na Ingres Bpa Wiesława
Śmigla do Katedry toruńskiej o godz. 12:00, na który wszyscy jesteśmy zaproszeni,
nie będzie Mszy św. właśnie o godz. 12:00, ale o godz. 16:00. W SP w ZW od godz.
09:00 przedświąteczny kiermasz organizowany przez Radę Rodziców.
8. Dziękuję za sprzątanie kościoła w Złejwsi Wielkiej mieszkańcom ul. Gołębiej, a
proszę o pomoc mieszkańców Złejwsi Małej: pp. Kurkowskich, Kostrzewskich,
Jaguś/Koszyńska, Pietrzykowskich i Szachmytowskich. W Pędzewie dziękuję rodzinie
Wieczorkowskich, a proszę o pomoc rodzinę Sikora.
9. Zachęcam do czytania kolejnego nr „Niedzieli”, w której tematem wiodącym jest:
Niepokalana.
10. Zmarł śp. Kazimierz Trzciński, l. 89, zam. w Złejwsi Wielkiej. Wieczny odpoczynek …
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