
04.12.2022             OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

          II NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Weszliśmy już w okres Adwentu, w którym chcemy nie tylko przygotować się na 

przyjście Chrystusa, ale także, pomimo codziennego zabiegania, znaleźć czas na 

spotkanie z Nim, czy to podczas modlitwy, czy też w czasie Mszy św. roratnich, 

odprawianych w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00. Podczas rorat 

poznajemy opowieści dziadka Pana Jezusa, Joachima, o najważniejszych postaciach 

biblijnych, które mówią o Panu Jezusie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we 

Mszach Św. roratnich dzieci oraz dorosłych.  

2. Dzisiaj o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. Po Mszy 

Św. spotkanie. 

3. Dzisiaj w zakrystii można odebrać kartki z krótką informacją o rodzinach i osobach 

samotnych z naszej parafii, którym można przygotować świąteczną paczkę. Paczki  

prosimy złożyć do niedzieli 18 grudnia.  

4. W zakrystii można nabyć opłatki i świece CARITAS. Zachęcamy do nabycia. 

5. W dzisiejszą niedzielę modlimy się za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już po Mszy 

Św. wolontariusze zbierają ofiary przeznaczone na pomoc materialną dla katolików 

Europy Wschodniej i Azji.  

6. W czwartek 8 grudnia wielka uroczystość w Kościele- Niepokalane Poczęcie NMP. 

Msza Św. o godz. 18.00, podczas której w naszej diecezji nastąpi zawierzenie narodu 

polskiego i Kościoła w Polsce Św. Józefowi. Podczas Mszy Św. będzie poświęcenie 

medalików i książeczek dzieci komunijnych. 

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

8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne 

parafii. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

9. Za dwa tygodnie w piątek 16 grudnia po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na kolejny 

wykład Ks. Prof. Bogdana Czyżewskiego o wydarzeniach, które zmieniły Kościół i 

świat.  

10. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki”. 

11. Dzisiaj po każdej Mszy Św. młodzież z naszej parafii, która będzie uczestniczyła w 

Światowych Dniach Młodzieży, będzie sprzedawać kawę ziarnistą w paczkach, jako 

cegiełki, z logo naszej parafii. 

 

 


