
Ogłoszenia 19 – 26 grudnia AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 30% miejsc (nie 
licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła oznacza to sumę ok. 180 osób. 
Jednak przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. 
Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory adwentowe połączone 
z błogosławieństwem opłatków wigilijnych. 

 Możliwość wyspowiadania się jest w drugiej zakrystii. Dziś spowiadamy, jak zwykle – pół 

godziny przed każdą Mszą świętą. 

Od poniedziałku do czwartku – spowiedź rano – przed Mszą św. od 6:30 i po Mszy św. do 

8:00 (jeżeli będzie trzeba, to dłużej), oraz po południu – od 16:00 do 19:30, z wyjątkiem 

czasu Mszy św. 

W środę – spowiedź wieczorem – do godziny 21:00. 

W piątek – spowiedź od 6:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 14:00. 

Jeżeli ktoś nie zdąży przed Świętami, w trakcie i po Świętach będzie możliwość 

wyspowiadania się o zwykłych porach. 

 Zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE od poniedziałku do czwartku o godz. 17:00. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek o godzinie 17:50. 
Wszystkich, którzy chcieliby choć trochę przybliżyć sobie, pogłębić bliskość z Panem 
obecnym na kartach Pisma Świętego, zapraszamy na to spotkanie. Jutro – temat: Grzech 
człowieka i miłość Boga. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej w dwóch 

ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego kościoła; oraz o ustanie 

epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 Czwartek jest dla nas zawsze przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii. Zapraszamy Was do trwania przy Panu Jezusie Eucharystycznym 
w każdy czwartek – rano po Mszy św. do godziny 11:00, oraz po południu – od godziny 
15:00, do wieczornej Mszy św. 
Żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że o jakiejś godzinie będzie wiele osób modlących się, 
a kiedy indziej nie będzie nikogo, dlatego proponujemy, aby wpisywać się na określone 
godziny wg schematu, który jest wyłożony przy wejściach do kościoła. Wystarczy 
w wybranym miejscu wpisać swoje imię, albo nawet przydomek, żeby było wiadome, że 
dana godzina już jest „obstawiona”. W miarę możności zapisujmy się na godziny, w których 
nie ma jeszcze nikogo. 

 Zachęcamy do właściwego przeżycia wieczoru wigilijnego w rodzinach – święta 
Narodzenia Pańskiego są jedynymi świętami, których obchód zaczynamy tą „liturgią 
rodzinną”. Niech w naszych domach nie zabraknie przy wieczerzy wspólnej modlitwy, 
odczytania fragmentu Ewangelii, łamania się pobłogosławionym opłatkiem i śpiewu kolęd. 
Natomiast kompletnym nieporozumieniem byłaby przy wigilijnym stole obecność alkoholu. 



 W piątek, 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia – zapraszamy na Pasterkę: o 22:00 

albo o 24:00. 

W Uroczystość Bożego Narodzenia Msze święte będą w bieżącym porządku niedzielnym: 

o 7:30, 9:15, 11:00 i 18:00. 

 Zapraszamy w sobotę na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe – przyjdźmy wspólnie 
wyśpiewać naszą świąteczną radość z narodzenia Pana. 

 W przyszłą niedzielę obchodzone jest Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Zapraszamy do 
włączenia się o godzinie 11:00 w Mszę św. w intencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. 
będzie krótkie nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem oraz możliwość przyjęcia 
indywidualnego błogosławieństwa dla rodzin. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy 

bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. 

W najbliższych dniach prosimy o szczególną pomoc w przygotowaniu kościoła na Święta. 

 Po Mszach świętych Siostry rozprowadzają opłatki wigilijne. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

  



Wiemy już, że nie będzie w tym roku tradycyjnie rozumianej kolędy, czyli odwiedzin 

duszpasterskich w domach. Natomiast chcemy Was zaprosić do wspólnego kolędowania 

i modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych domów tutaj, w kościele po Mszach 

świętych wieczornych. 

Proponujemy następujący porządek tych spotkań: 

• Stary Karb, Karlika i Popiełuszki ............................. niedziela, 26 grudnia, godzina 17:00; 

• Braci Śniadeckich i Miechowicka ........................... poniedziałek, 27 grudnia; 

• Konstytucji (numery parzyste) ............................... wtorek, 28 grudnia; 

• Konstytucji (numery nieparzyste)  

Worpie 45, 47, 49, 51, 53 ...................................... środa, 29 grudnia; 

• Worpie 1-43 .......................................................... czwartek, 30 grudnia 

W dniu 23 stycznia na wszystkich Mszach świętych będziemy się modlić w intencji 
wszystkich, którzy w tym roku mieli pragnienie przyjęcia duszpasterskich odwiedzin 
kolędowych. 


