
Ogłoszenia 18 – 25 grudnia, AD 2022 

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

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

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

Ostatnie roraty dla dzieci – w piątek o 17:00. 

 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. 

 Możliwość wyspowiadania się – jest jak zwykle – pół godziny przed każdą 

Mszą świętą. 

Od poniedziałku do piątku – 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 czwartek – spowiedź wieczorem – do godziny 21:00. 

W sobotę – spowiedź od 7:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 14:00. 

Jeżeli ktoś nie zdąży przed Świętami, po Świętach będzie możliwość 

wyspowiadania się o zwykłych porach. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

W piątek kancelaria będzie już nieczynna. Wszelkie sprawy pilne prosimy 

załatwiać osobiście z którymś z księży. 

 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”. 

 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 Wigilię Bożego Narodzenia, o 23:30 zapraszamy na czuwanie 

przygotowane przez scholę parafialną. 

 W sobotę, 24 grudnia, w Wigilię – zapraszamy na Pasterkę 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 niedzielę na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe – 
przyjdźmy wspólnie wyśpiewać naszą świąteczną radość z narodzenia Pana. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


