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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Rozpoczynając czas Adwentu pragniemy przygotować się na przyjście Jezusa 

Chrystusa. Niech ten okres oczekiwania, pomimo zagonienia i obowiązków, 

pozwoli nam znaleźć czas na pogłębienie naszej wiary i przygotowanie naszych 

serc na Boże Narodzenie.  

2. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w Adwencie w 

każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.00. Od dzisiejszej niedzieli 

obchodzimy w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Dlatego tematem 

tegorocznych Rorat jest życie jednej z tych, która całkowicie poświęciła się 

Bogu. Jest to Św. Teresa Wielka, która była niezwykłą postacią w historii 

Kościoła i wywarła duży wpływ na ówczesną Europę. Będziemy omawiać 

historię życia Świętej z okazji jej 500. rocznicy urodzin. Dzieci za udział w 

Roratach będą otrzymywały karteczki z historią jej życia, które będą przyklejały 

na otrzymane na pierwszych Roratach plansze. Na zakończenie Adwentu dzieci, 

które będą miały wypełnioną całą planszę, otrzymają symboliczne upominki. 

Oprócz tego przed każdą Mszą Św. Roratnią dzieci kładą do koszyka serduszko z 

zapisanym dobrym uczynkiem. Dziecko, którego serduszko zostanie 

wylosowane, weźmie do domu do czasu następnych Rorat figurę MB 

Adwentowej. Proszę, aby dzieci przynosiły na Roraty lampiony.  

3. Dzisiaj po Mszy Św. zbiórka do puszek na pomoc w odbudowie spalonej katedry 

w Sosnowcu.  

4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź Św. dla dzieci o godz. 

16.00. Do chorych z Komunią Św. udamy się w piątek w godzinach 

przedpołudniowych. 

5. W sobotę 6 grudnia we wspomnienie Św. Mikołaja Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza 

dzieci wraz z rodzicami do katedry na Mszę Św. o godz. 12.00. Podczas Mszy 

Św. święcenie figurek Dzieciątka Jezus. 

6. Za tydzień w niedzielę Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już 

tego dnia we wszystkich kościołach Ojczyzny zbieramy ofiary do puszek 



przeznaczone na pomoc materialną dla katolików w krajach byłego Związku 

Radzieckiego. 

7. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

8. W poniedziałek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Mszy 

Św. o godz. 18.00 poświęcenie medalików dzieciom komunijnym. Po Mszy Św. 

spotkanie rodziców.  

9. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w ostatnią niedzielę Adwentu 

czyli 21 grudnia- dzień przed Wigilią. W związku z tym ofiary do puszek na 

słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać w 3 niedzielę Adwentu, czyli 14 

grudnia. Również tego dnia, tak jak w roku ubiegłym, będzie można w zakrystii 

odebrać koperty, zawierające wiek i płeć dziecka z naszej parafii, które 

potrzebuje wsparcia. Chętne osoby będą mogły wziąć kopertę i przygotować 

świąteczną paczkę. Przygotowane paczki będzie można złożyć do 21 grudnia do 

godz. 13.00 w zakrystii.   

10. Świece oraz opłatek na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy Św. w 

zakrystii. Cena małej świecy 6 zł, a dużej 15 zł. 

11. Spowiedź Św. w naszej parafii, która zawsze odbywała się w środę przed wigilią, 

z uwagi na to, że w środę przypada wigilia, w tym roku odbędzie się w sobotę 20 

grudnia o godz. 10.30.  

12. Informuję, że po uzgodnieniu z Radą Parafialną i Ekonomiczną w 2015 roku 

planujemy przystąpić do remontu i malowania Kościoła. Bardzo proszę o 

zrozumienie i możliwą pomoc, składając na ten cel dodatkowe ofiary w 

kopertach lub na konto bankowe parafii. Jeszcze w tym roku 2014 istnieje 

możliwość przekazania darowizny na remont kościoła, którą można odliczyć od 

dochodu. Aby to odliczenie było możliwe darowiznę należy przekazać na konto 

bankowe parafii do końca tego roku, a w tytule przelewu napisać, że jest to 

darowizna na cele kultu religijnego. Szczegółowe informacje są zawarte na 

kartkach wyłożonych na stoliku przy wyjściu i na stronie internetowej parafii. 

 


