OGŁOSZENIA PARAFIALNE.
II NIEDZIELA ADWENTU /10 grudnia 2017 r./

•
•

Intencje mszalne.
Roraty są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 7:15. Dla
dzieci w środy o godz. 18:00 i w soboty o 7:15.
• Dzisiaj bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10:00 spotkanie z rodzicami
dzieci klas III SP w sali parafialnej. Także dzisiaj po Mszy św. o godz.
10:00 przeprowadzona będzie przed kościołem policyjna akcja
promująca noszenie elementów odblaskowych.
• Adwentowy Koncert Poezji Śpiewanej w wykonaniu p. Jerzego Sadawy
dzisiaj po Mszy św. o godz. 16:00 w kościele. Zapraszamy!
• Dziękuję za udział w wyborach do Rady Duszpasterskiej. Dziękuję
kandydatom i wszystkim głosującym. Oto skład nowej Parafialnej Rady
Duszpasterskiej:
- z wyboru: /według ilości otrzymanych głosów/
1. Pochroń Agnieszka
2. Biernacki Paweł
3. Mróz Małgorzata
4. Derkacz Anna
5. Jabłoński Mirosław
6. Gozdek Andrzej
7. Łapanowski Jerzy
- z mianowania: 1. Wartacz Elżbieta
2. Łukaszczyk Aneta
3. Kurdziałek Paweł
4. Drozd Jakub
- z urzędu: 1. Ks. Kuzioła Paweł - proboszcz
2. Włodarczyk Jan - katecheta
3. Iwaniuk Jadwiga – Legion Maryi
4. Gradek Iwona - Lektorzy
5. Jaszek Krzysztof – Oaza Rodzin
6. Maj Robert – nadzwyczajny szafarz Komunii św.
Serdecznie dziękuję byłym członkom Rady za ich pracę i zaangażowanie w
życie naszej Parafii, a obecnie wybranym gratuluję i zapraszam do owocnej
współpracy. Zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej nastąpi
w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10:00, a następnie odbędzie się
spotkanie organizacyjne w sali parafialnej.
• Przez najbliższy tydzień /do przyszłej niedzieli włącznie – 17 grudnia/
możemy składać w przedsionku kościoła dary rzeczowe w postaci
trwałych produktów żywnościowych z których Parafialny Zespół
Charytatywny przygotuje świąteczne paczki dla najbardziej
potrzebujących z naszej parafii.
• Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Fundusz – „Pomoc Kościołowi na

•
•

Wschodzie”.
Prasa katolicka: Rycerz Niepokalanej, Arka, Cuda i Łaski Boże, Echo z
Afryki, Niedziela, Gość Niedzielny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zwraca się z prośbą o
pomoc rzeczową i finansową dla rodziny z Gminy Jastków, która
znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a zarazem materialnej i
mieszkaniowej. W przyszłą niedzielę pracownicy Ośrodka będą zbierać
datki na wsparcie tej rodziny, a szczególnie budowę domu.

