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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA ADWENTU 

 

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

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

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. W piątek 16 grudnia po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na wykład, podczas którego Ks. 

Prof. Bogdan Czyżewski przybliży temat: „Podziały w Kościele i świecie: schizma 

wschodnia”. 

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

5. Już dzisiaj informujemy, że Spowiedź Św. z udziałem zaproszonych kapłanów odbędzie 

się w środę przed wigilią, tj. 21 grudnia, od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy o zachęcenie 

swoich domowników. 

6. W sobotę 24 grudnia, na godz. 22.00 do Smukały i godz. 24.00 do Opławca, zapraszamy 

na Pasterkę w intencji naszej wspólnoty parafialnej.  

7. 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. 

8. W zakrystii nadal 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.  

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

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. Zachęcamy do nabycia.  

12. Z postanowieniem Ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka, w całej naszej diecezji, po przerwie 

pandemicznej, powracają tradycyjne odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. W naszej 

parafii rozpocznie się ona 2 stycznia. Zaczynamy od ul. Opławiec. Trasa kolędy przebiegać 

będzie tradycyjnymi odcinkami. Już teraz można zapoznać się z planem kolędy,  który 

znajduje się w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii.  

13. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Cecylię 

Mueller, lat 95, z ul. Zdrojowej. Pogrzeb 14 grudnia o godz. 12.00 na cmentarzu 

nowofarnym. Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek… 

 


