
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 I NIEDZIELA ADWENTU - 2.12.2018 

 

W dzisiejszą niedzielę 

1. Dziś I niedziela Adwentu oraz początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego. 

2. O godz. 7:30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca. Po Mszy spotkanie. 

3. Na Mszy Św. o godz. 10:30 poświecimy medaliki dzieciom przygotowującym się do 

I Komunii Św. Spodziewamy się też gościa z dalekich stron! 

4. Od dzisiejszej niedzieli można nabywać u pań z PZC świece wigilijne i opłatki na salkach. 

Przy okazji informujemy, że nie upoważniliśmy nikogo do rozprowadzania opłatków po 

domach lub w marketach. 

W tym tygodniu 

1. Roraty w naszej parafii, na prośbę rodziców dzieci, będą się odbywały od poniedziałku do 

piątku o godz. 18:00 a w sobotę o godz. 7:30. Dzieci prosimy o przygotowanie lampionów. 

Tych parafian, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy roratniej o godz. 18:00, a pragną 

podjąć adwentowy trud wstawania i trwania w oczekiwaniu z Maryją na narodzenie 

Zbawiciela, zapraszamy na Mszę w tygodniu o godz. 7:30. 

2. Wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoje uczestnictwo w liturgii, lepiej ją zrozumieć i 

lepiej ją poznać zapraszamy na cykl katechez "Liturgia (nie) bez tajemnic“. Początek w 

najbliższy poniedziałek zaraz po Mszy wieczornej. 

3. Spotkanie po pielgrzymce do Ziemi Świętej we wtorek o godz. 19:30 w górnej salce.  

4. W czwartek po wieczornej Mszy Św. – z racji I-go czwartku miesiąca – Godzina Święta. 

5. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy dzieci do spowiedzi o godz. 17:00, o godz. 18:00 

Roraty (nie ma Mszy I-wszo piątkowej dla dzieci o godz. 17:00). Młodzież będziemy 

spowiadali o godz. 19:00. O godz. 19:30 dla nich Msza Św. i adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

6. W sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Taca z tego dnia przeznaczona jest na 

biedne kościoły w Polsce. Tego dnia zapraszamy na „Godzinę Łaski” przed Najświętszym 

Sakramentem – wspólną modlitwę do naszego kościoła od 12:00 do 13:00. 

7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w sobotę o godz. 12:00 (dla 

obu grup). Spotkanie dla rodziców tych dzieci zgodnie z planem w poniedziałek 10 grudnia 

o godz. 18:30 w salce. 

W przyszłą niedzielę  

1. Druga niedziela grudnia. Panie z PZC będą zbierały ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi 

na Wschodzie oraz biedniejszych naszych parafian po Mszach.   

Pozostałe ogłoszenia 

1. Już dzisiaj zapraszamy, zwłaszcza ludzi młodych, na wielbienie adwentowe, które odbędzie 

się w naszym kościele w sobotę 15 grudnia o godzinie 20:00. Będzie to okazja do adoracji 

Pana Jezusa i skorzystania z sakramentu pojednania. 

2. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Bożenę Górniak, Sabinę 

Wróblewską, Eugenię Bianek i Elżbietę Stawicką. R.I.P. 

3. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny” i 

„Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci, a w zakrystii kalendarze na rok 2019. Cena 3 zł. 

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają prace remontowo-inwestycyjne 

w parafii. 

 


