
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

11.12. 2022 

  

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Przed tygodniem na potrzeby 

Kościoła na Wschodzie zebraliśmy 2300 zł. 

2) Siostry służebniczki rozprowadzają kalendarze z myślami błog. Edmunda Bojanowskiego 

przed Kościołem. 

3) Szkoła biblijna poziom trzeci ma swoje zajęcia dziś po wieczornej mszy św. w kaplicy 

adoracji. 

4) Nie ma kręgu biblijnego we wtorek. 

5) W czwartek spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych o godz. 19.00 w kościele. 

6) Opłatki i świece CARITAS można nabywać w sobotę  po wieczornej mszy św. i w niedziele 

Adwentu po mszach św. w domu parafialnym. Złożone ofiary są przeznaczone na 

potrzebujących. 

7) Do kosza adwentowego można wkładać słodycze i inne artykuły spożywcze.  

8) Nasz CARITAS przygotowuje wigilie na wynos. Na końcu kościoła jest opisana skarbona 

Prosimy o wsparcie. Więcej informacji na plakatach. Wydawanie wieczerzy będzie 23 grudnia 

od 15.00 do 17.00 w domu parafialnym. 

9) Wraca problem śmieci na cmentarzu i kosztów z nimi związanymi. Rada ekonomiczna 

wspólnie z firmą od miesięcy szukała jakiegoś rozwiązania problemu. Zrezygnowaliśmy (na 

razie) z wprowadzenia dodatkowej śmieciowej opłaty od każdego grobu. W zamian prosimy 

o zmianę nawyków i zabieranie śmieci do przydomowych kontenerów. Zamierzamy bowiem 

sukcesywnie ograniczać liczbę kontenerów. 

10) Rekolekcje adwentowe będą w dniach od 18 grudnia do 21 grudnia. Hasło rekolekcji: „Daj 

się odnaleźć”. Poprowadzi je o. Jezuita Paweł Sawiak. Nauki rekolekcyjne będą  w niedzielę 

podczas każdej mszy św. a od poniedziałku do środy podczas mszy św. o godz. 8.15 i 18.00. 

W niedziele na wieczorną mszę św. zapraszamy szczególnie kandydatów do bierzmowania. 

Będzie dla nich wspólne wielbienie i krótkie słowo misjonarza. Wieczorem każdego dnia 

będzie uwielbienie i modlitwa wstawiennicza. Więcej informacji na plakatach. Spowiedź 

rekolekcyjna będzie w poniedziałek 19.00 grudnia. Proszę o zarezerwowanie sobie czasu. 



11) W sobotę 17 grudnia startujemy z roratami dla dorosłych o godz. 6.00 rano. Zapraszamy. 

12) Szkoła biblijna poziom pierwszy ma swoje spotkanie w sobotę po mszy św. wieczornej. 

13) Pozostałe wydarzenia wg stałego harmonogramu. 

14) Chorych odwiedzimy w sobotę 17 grudnia. Zapisy w zakrystii i w biurze parafialnym. 

Zmarli: 

śp. Felicja Witkowska l. 76 z ul. Śliwkowej 

Dobry Jezu a nasz Panie… 

 


