PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

2 grudnia 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Dyrekcja i nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, informują o naborze uczniów do
szkoły podstawowej i liceum na rok szkolny 2019/20 i zapraszają na Drzwi
Otwarte w dniu 8 grudnia w godz. 10.00-12.00. Bliższe informacje na plakacie.
2. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zaprasza na bezpłatne,
profilaktyczne badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Badania wykonywane są w dni powszednie od godz. 7.00 do 20.00 oraz w soboty
od godz. 8.00 do 17.00. Niezbędne informacje są na tablicy ogłoszeń.
3. Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej zaprasza
chorych na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 8 grudnia w
godz. 12.00 15.00 w kościele pw. Św. Faustyny w Łodzi (Plac Niepodległości 1).
4. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne
Ja-Ty-My, Fundacja Celeste oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz
Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” realizuje projekt pn.: TRANSFER:
innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do
środowiska.
Organizatorzy zapraszają do udziału w dniu 3 grudnia 2018 r. w obchodach Światowego
Dnia Osoby Niepełnosprawnej. W godz. 12.00-12.45 na Placu Wolności w Łodzi
odbędzie się impreza plenerowa o charakterze integracyjnym i edukacyjnym.
Kluczowym punktem będzie Podpisanie Deklaracji Wspierania Osób Chorujących
Psychicznie w Regionie Łódzkim.
5. Dziś pierwsza niedziela Adwentu i początek nowego rok liturgicznego. Adwent jest
czasem oczekiwania na Chrystusa, który ma przyjść i który już przychodzi.
Przygotowujemy się duchowo do świat Narodzenia Pańskiego i oczekujemy na
powtórne przyjście Chrystusa. Rozpoczynamy również nowy rok duszpasterski.
Będziemy go przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.
6. W czasie adwentu zapraszamy do udziału w roratach, adwentowych mszach św. ku
czci Matki Bożej, które w naszym kościele będą sprawowane codziennie od
poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Zapraszamy do udziału w nich, w miarę
możliwości, całymi rodzinami, z zapalonymi lampionami, które niech będą znakiem
naszego oczekiwania na przyjście Jezusa.
7. Dzisiaj (w niedzielę) o godz. 11.00 poświęcenie medalików dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.

8. We wtorek spotkanie Grupy Modlitwy Wstawienniczej Marana Tha o godz. 18.30 w
sali parafialnej.
9. Rozpoczynamy nowy cykl katechez dla dorosłych; „Przy herbacie o sakramentach.”
Spotkania będą w 1 i 3 środę miesiąca po mszy św. wieczorowej w sali parafialnej i
pierwsze spotkanie w tę środę o godz. 18.30.
10.W piątek 7 grudnia o godz. 16.00 Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na modlitwę
różańcową w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i kapłanów do sali parafialnej.
11.W sobotę 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Msze
św. o godz. 7.00, 9.00, 17.30 i 18.00. Z tą uroczystością związana jest „Godzina
Łaski”. Zapraszamy na wspólną modlitwę przed Najśw. Sakramentem od godz. 12.00
do 13.00 w kaplicy.
12.W sobotę msza św. Męskiej Grupy Różańcowej o godz. 7.00 i comiesięczne
spotkanie.
13.W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – nabożeństwo adoracyjne o godz.
17.00 i możliwość spowiedzi; a także I piątek miesiąca spowiedź po południu od
godz. 17.00
14. Przez cały adwent w dni powszednie będzie można korzystać ze spowiedzi od godz.
17.00. Zachęcamy do dobrego przygotowania się do spotkania z Chrystusem.
15. A w piątek spotkania świetlicowe dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zapraszamy
w godz. 16.00-18.00 do sali parafialnej.
16.Caritas zaprasza do włączenia się w akcję Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom 2018 .
Celem akcji jest rozprowadzenie specjalnych świec. Dzięki funduszom ze sprzedaży
świec organizowane jest dożywianie dzieci, paczki świąteczne, wypoczynek dla dzieci
i młodzieży. Taką świecę można nabyć w kiosku parafialnym – duża świeca kosztuje
13 zł, a mała 5zł.
17.Trwa roznoszenie opłatków na stół wigilijny do katolickich domów w naszej parafii.
Opłatki roznoszą przedstawiciele naszej parafii. Przy tej okazji możemy wesprzeć
budowę naszego kościoła. Każda osoba wydelegowana przez naszą parafię będzie
miała stosowne upoważnienie od księdza proboszcza. Za ofiary służące nam
wszystkim już dzisiaj dziękujemy – Bóg zapłać.
18.Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Odzyskiwanie niedzieli”;
- „Gość Niedzielny”: „Dar mądrości” ;
- „Niedziela” – „W mocy Bożego Ducha”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.
19. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za Ojczyznę.

