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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Rozpoczynając czas Adwentu pragniemy przygotować się na przyjście Jezusa 

Chrystusa. Niech ten okres oczekiwania, pomimo zagonienia i obowiązków, pozwoli 

nam znaleźć czas na pogłębienie naszej wiary i przygotowanie naszych serc na Boże 

Narodzenie.  

2. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w Adwencie w każdy 

poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.00. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy 

jubileuszowy rok 1050-lecia Chrztu Polski. Niech ten szczególny jubileusz 

przypomina nam o naszych zobowiązaniach chrzcielnych i pomoże nam w 

umocnieniu naszej wiary. Dlatego tematem tegorocznych Rorat jest Chrzest Św. jako 

źródło Miłosierdzia. Dzieci za udział w Roratach będą otrzymywały karteczki z 

historią życia Świętych polskich, którzy przyczynili się do rozwoju chrześcijaństwa w 

naszej ojczyźnie. Na zakończenie Adwentu dzieci, które będą miały wypełnioną całą 

planszę ze Świętymi, 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. Proszę, aby dzieci przynosiły na 

Roraty lampiony.  

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź Św. dla dzieci o godz. 16.00. 

Do chorych z Komunią Św. udam się w piątek w godzinach przedpołudniowych. 

4. 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. 

5. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

6. We wtorek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia Msza 

Św. będzie o godz. 18.00 z poświęceniem medalików dzieciom komunijnym.  

7. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w ostatnią niedzielę Adwentu czyli 20 

grudnia.  W związku z tym ofiary do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą 

zbierać w 3 niedzielę Adwentu, czyli 13 grudnia.  



8. Za tydzień w niedzielę 6 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 20 grudnia. Mam nadzieję, że tak jak co roku, nie zabraknie rodzin z naszej parafii, 

które włączą się w naszą parafialną akcję „Szlachetnej paczki”. 

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

Dodatkowe ofiary przeznaczamy na cele pomocowe. 

10. 5 grudnia w Peru odbędzie się beatyfikacja dwóch misjonarzy franciszkańskich- o. 

Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy ponieśli śmierć męczeńską 

z rąk terrorystów 9 sierpnia 1991 roku w peruwiańskiej miejscowości Pariacoto w 

Andach. Będą oni pierwszymi polskimi misjonarzami- męczennikami, którzy zostaną 

wyniesieni na ołtarze.   

11. Z inicjatywy Rady Osiedla i Rady Parafialnej, jedną z ulic naszego osiedla chcemy 

nazwać imieniem Ks. Prałata Stefana Brylla. Osoby, które chcą wesprzeć tę 

inicjatywę, mogą odebrać przed kościołem druki i złożyć wypełnione w zakrystii. 

12. Pragniemy również ufundować tablicę poświęconą Ks. Prałatowi. Spotkanie dla osób 

chętnych odbędzie się w poniedziałek 30 listopada po roratach o godz. 18.45 w salce 

katechetycznej. 

13. Od 8 grudnia rozpoczynamy w Kościele, z inicjatywy Papieża Franciszka, nowy rok 

liturgiczny jako rok miłosierdzia. Ambasadorką Bożego Miłosierdzia na cały świat 

jest siostra Faustyna. W bocznej kaplicy Chrztu Św., w której poprzednio znajdowało 

się tabernakulum, planujemy umieścić obraz Jezusa Miłosiernego, który namaluje 

znany artysta krakowski- Adam Suzin. Bardzo proszę osoby, które chciałaby 

wspomóc zakup obrazu i być w gronie fundatorów,  o zgłoszenie w zakrystii. Po obraz 

udam się do Krakowa z delegacją, a jego poświęcenie nastąpi w ostatnią niedzielę 

Adwentu, tj. 20 grudnia na Mszy Św. o godz. 11.30.   

14. Istnieje możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego, którą można 

odliczyć od dochodu. Aby to odliczenie było możliwe darowiznę należy przekazać na 

konto bankowe parafii do końca tego roku. 

 

 


