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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Zapraszamy na Roraty w poniedziałek, środę i piątek na godz. 18.00.  

2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na koszta związane z 

utrzymaniem parafii, m. in. na spłatę remontu dachu kaplicy w Smukale i, w związku z 

przyłączeniem do sieci instalacji gazowej, modernizację kotłowni. Jeśli jest taka 

możliwość, prosimy o dodatkowe ofiary na konto parafialne. Ofiarodawcom składamy 

serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. W czwartek zapraszamy na nowennę do Jezusa Przemiennego.  

4. W piątek 18 grudnia na godz. 18.50 zapraszamy na wykład, podczas którego Ks. Profesor 

przybliży osoby, które żywiły się tylko Komunią Świętą.  

5. W piątek o godz. 20.00 różaniec dla mężczyzn w kościele.  

6. Co roku w środę przed wigilią była parafialna spowiedź z zaproszonymi kapłanami. W 

związku z pandemią, spowiadać będziemy sami: w następną niedzielę 20 grudnia, 15 minut 

przed każdą Mszą Św. oraz w poniedziałek 21 grudnia i w środę 23 grudnia, od godz. 

17.00 do 18.00. 

7. W czwartek 24 grudnia, na godz. 22.00 i 24.00 zapraszamy na Pasterkę do Opławca w 

intencji naszej wspólnoty parafialnej. W miarę możliwości przyjdźmy 20 minut wcześniej, 

aby wspólnie śpiewać kolędy.  

8. Przypominamy, że w pierwszy Dzień Świąt  nie będzie Mszy Św. o godz. 8.00. W drugi 

Dzień Świąt Msze Św. według porządku niedzielnego. 1 stycznia także nie będzie Mszy 

Św. o godz. 8.00. 

9. Zachęcamy do nabycia w zakrystii świec i opłatków na stół wigilijny. 

10.  W zakrystii można jeszcze otrzymać kartkę z informacją o osobach samotnych z naszej 

parafii, którym można przygotować świąteczną paczkę.  

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć „Przewodnik 

Katolicki” i „Niedzielę”. 

12.  Przypominamy, że każda Msza Św. o godz. 11.30 transmitowana poprzez nasz parafialny 

kanał na you tube.  

13. Jak nam wiadomo, epidemia zmieniła naszą rzeczywistość, dlatego wyjątkowo w tym roku 

nie będzie tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą. W związku z tym 

zachowujemy plan kolędy z lat ubiegłych i zapraszamy mieszkańców poszczególnych 

odcinków do kościoła na Mszę Św. na godz. 18.00 każdego dnia kolędowego. Ks. Rafał i 

ja będziemy sprawować Mszę Św. w intencji rodzin z danego odcinka.  Po Mszy Św. 

specjalne błogosławieństwo kolędowe z pokropieniem wodą święconą i modlitwą.  


