
03.12.2017                            OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

         I NIEDZIELA ADWENTU 
1. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w Adwencie w każdy 

poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.00. Rozpoczęty nowy rok liturgiczny jest 

poświęcony Św. Józefowi, dlatego podczas tegorocznych Rorat przybliżymy sobie historię 

Jego życia. Dzieci za udział w Roratach będą otrzymywały obrazki z modlitwami do Józefa. 

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. Prosimy, aby dzieci 

przynosiły na Roraty lampiony.  

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy na katechezę do salki parafialnej – 

jutro, o godz. 17:00. Natomiast kandydatów do Sakramentu Bierzmowania również jutro, kl. 

III-cie po wieczornej Mszy, a II-gie o godz. 19:15. Proszę zabrać ze sobą Pismo św.  

4. W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy na Mszę Św. na 

godz. 18.00, podczas której poświęcenie medalików i książeczek dzieci komunijnych. 

5. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zebrane przeznaczamy na nowe drzwi do kościoła. 

6. Za tydzień w niedzielę 10 grudnia o godz. 16.00 spotkanie Rady Parafialnej i Ekonomicznej w 

salce katechetycznej. 

7. 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. 

8. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w trzecią niedzielę Adwentu 17 grudnia.  Ofiary 

do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać w drugą niedzielę Adwentu, 10 

grudnia.  

9. Za tydzień w niedzielę 10 grudnia w zakrystii będą do odbioru karteczki z wiekiem dzieci z 

naszej parafii, które potrzebują wsparcia. Chętne osoby będą mogły wziąć kopertę i 

przygotować świąteczną paczkę. Przygotowane paczki będzie można złożyć do 23 grudnia. 

Mamy nadzieję, że tak jak co roku, nie zabraknie rodzin z naszej parafii, które włączą się w 

naszą parafialną akcję „Szlachetnej paczki”. 

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

Dodatkowe ofiary przeznaczamy na cele pomocowe. 

 


