
Ogłoszenia 4 – 11 grudnia, AD 2022 

 Dziś, o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory adwentowe. 

 Spotkanie członków Żywego Różańca i Apostolstwa Matki Bożej Dobrej 
Śmierci odbędzie się w poniedziałek o 18:00 w domu katechetycznym. 

 W poniedziałek nie będzie spotkania biblijnego. 

 Zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE od poniedziałku do piątku o godz. 

17:00, natomiast w sobotę o godz. 8:00 (dla dorosłych). Zachęcamy dzieci 

do przychodzenia na Roraty z lampionami – jest to piękna tradycja 

wskazująca na naszą gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa.  

 Podobnie, jak w ubiegłym roku, proponujemy jeszcze jeden sposób na 

przeżycie Adwentu w domach, a mianowicie Zdrapkę Adwentową. Jest to 

kalendarz na adwent, w którym po zdrapaniu farby na znaczku danego dnia, 

pojawia się konkretne zadanie pozwalające owocnie przeżyć kolejny dzień 

Adwentu. Zachęcamy do włączenia się zarówno całe rodziny, jak i 

pojedyncze osoby. Taką zdrapkę można sobie odebrać ze stolika przy 

wejściu, albo w zakrystii. 

 We wtorek, po Mszy św. wieczornej, zapraszamy do modlitwy różańcowej 

o  bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła. 

 W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Pomimo, 
że nie jest to już święto obowiązujące, to jednak gorąco zachęcamy do 
uczestnictwa we Mszy św. o godzinie 7:00 albo 17:00. Wieczorem 
odprawimy Mszę świętą w intencji naszych Sióstr, które obchodzą w tym 
dniu swoje święto patronalne, a także w intencji Dzieci Maryi, kiedy to 
dziewczęta poświęcone Matce Bożej odnowią swoje przyrzeczenia. 

 Zapraszamy do trwania na adoracji 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. 
Zachęcamy, aby wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest wyłożony 
przy wejściach do kościoła. 

 Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę, o godzinie 16:00 w domu 

katechetycznym. 



 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed 

każdą Mszą św. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 16:30 (ze względu na Mszę św. o 17:00). 

We wtorek, z powodu wyjazdu, kancelaria będzie nieczynna. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Po Mszach świętych Siostry rozprowadzają opłatki wigilijne. 

 Po Mszach świętych można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom rozprowadzane, jak co roku, przez „Caritas”. 

 Dziś, po Mszy św. można złożyć ofiarę na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


