Księża Pallotyni - Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 18 grudnia 2021 roku

- W tym tygodniu Uroczystość Bożego Narodzenia. Zapraszamy na Pasterkę w Wigilię o g. 24.00. W
pierwszy dzień świąt msze św. będą odprawione o g. 8.00, 10.00, 12.00. Nie będzie Mszy św. o g. 18.00.
Drugiego dnia świąt &ndash; msze św. jak w każdą niedzielę.
- Państwo Marlena i Piotr Winiarzowie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej zapraszają wszystkich chętnych,
szczególnie osoby starsze i samotne na Wieczerzę wigilijną 24 grudnia o g. 15.00 w pensjonacie
&bdquo;Oliwia&rdquo;. Chętnych prosimy o zgłoszenie do środy u p. Piotra w sklepie przy ul. Kościuszki
2 lub w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- W środę odwiedzimy chorych. Prosimy o zgłaszanie chętnych.
- Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku, czyli od 3. stycznia. Przypominamy że, ci którzy będą chcieli
przyjąć księdza, proszeni są naklejenie obrazka lub karteczki z informacją w przypadku, gdy drzwi
wejściowe do mieszkania nie wychodzą na ulicę. W przypadku domów jednorodzinnych prosimy o
pozostawienie uchylonych furtek lub wyjście gospodarza na zewnątrz.
- Dziękujemy mieszkańcom Canek i Bachorzy za przygotowania świątyni na niedzielę i ofiary na kwiaty.
Z racji świąt Bożego Narodzenia do sprzątania kościoła zapraszamy chętnych w najbliższy czwartek,
23.12.2021 po wieczornej Mszy św. W dzień będą strojone choinki i żłóbek.
- Przygotowaliśmy wodę świeconą w butelkach półlitrowych. Można się w nią zaopatrzyć przy obrazie
Jezusa Miłosiernego.
- Dziękujemy za ofiary pieniężne składane po kradzieży z naszego konta bankowego. Prokuratura
poinformowała nas, że jedno z kont bankowych, na które przelano nasze pieniądze zostało zablokowane,
choć niestety znajdowało się tam niewiele środków finansowych.
- W tym tygodniu są jeszcze wolne terminy intencji mszalnych.

Cytat na tydzień: Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość.
Benedykt XVI

Niedziela 19.12.2021
8.00

&dagger; Stanisław i Wacław

10.00 &dagger; Marek Asman
12.00 &dagger; Elżbieta Kompatzka
18.00 O Boże błog. dla Mateusza i Karoliny

Poniedziałek 20.12.2021
7.00

Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. dla Jolanty z rodziną

18.00
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Wtorek 21.12.2021
7.00
18.00 W int. księży Dariusza i Tomasza od parafian

Środa 22.12.2021
7.00

&dagger; Maria Nowik

18.00

Czwartek 23.12.2021
7.00
18.00 O błog. Boże i łaski dla Haliny z okazji 91-wszych urodzin

Piątek 24.12.2021
7.00

Dziekczynna o dalsze łaski dla Ewy, Beaty, Romualda

PASTERKA W intencji wszystkich parafian

Sobota 25.12.2021 Boże Narodzenie
8.00
10.00 &dagger; Krystyna Król
12.00 &dagger; Edward Bujwid

Niedziela 26.12.2021
8.00

&dagger; Teodor Ćwik 10. r. śm.

10.00 &dagger; Regina i Franciszek Jarosz
12.00 Jubileusze małżeńskie
18.00 O Boże błog. dla Zofii z okazji 85-tych urodzin
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