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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA ADWENTU 

 
1. Dzisiaj w niedzielę o godz. 16.00 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie synodalne, na 

które zapraszamy wszystkie chętne osoby, które zatroskane są o dobro Kościoła i naszej 

wspólnoty parafialnej, a jednocześnie chciałyby podpowiedzieć czy zaproponować nowe formy 

aktywności duszpasterstwa w parafii. 

2. Zapraszamy dzieci i dorosłych na Roraty w poniedziałek, środę i piątek na godz. 18.00.  

3. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

4. W czwartek zapraszamy na nowennę do Jezusa Przemiennego.  

5. W piątek 17 grudnia po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na wykład, podczas którego Ks. 

Profesor Bogdan Czyżewski przybliży trzy lata uwięzienia Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

6. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn w kościele.  

7. Za tydzień podczas w naszej parafii gościć będziemy Ks. Grzegorza Pawlaczyka, który jest kolegą 

z roku Ks. Profesora i mojego. Od 30 lat jest wędrownym misjonarzem, a od lat 20 pracuje na 

misjach w Rumunii. Podczas każdej Mszy Św. będzie głosił Boże Słowo i po Mszy Św. będzie 

zbierał ofiary do puszki na cele misyjne.  

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

pandemią, spowiadać będziemy sami: w następną niedzielę 19 grudnia- 15 minut przed każdą 

Mszą Św. oraz w poniedziałek, środę i czwartek- pół godziny przed Mszą Św. wieczorną, tj. od 

godz. 17.30 do 18.00. 

9. W piątek 24 grudnia, na godz. 22.00 i 24.00 zapraszamy na Pasterkę do Opławca w intencji naszej 

wspólnoty parafialnej.  

10. Wzorem lat ubiegłych, 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. 

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

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” i 

„Niedzielę”. 

13.  Już dzisiaj informujemy, że w związku z trwającą pandemią, nie będzie tradycyjnej kolędy, a 

mieszkańców poszczególnych odcinków zapraszamy do kościoła na Mszę Św. na godz. 18.00 

każdego dnia kolędowego. Szczegóły podamy później. 

14. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Andrzeja 

Markiewicza, lat 71, z ul. Wycieczkowej. Pogrzeb 28 grudnia o godz. 12.15 na cmentarzu w 

Osówcu. Polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek… 


