
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

27.11. 2022 

  

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

2) Rozpoczynamy Adwent. Pan zaprasza nas do uważnego słuchania Słowa Bożego  

i żarliwej modlitwy. Zapraszamy na roraty wieczorem o godz. 18.00. Prosimy o osobistą 

lekturę Bożego Słowa i podjęcie adwentowego czuwania modlitewnego. 

3) W dniu dzisiejszym Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Wieczór Uwielbienia: 

msza św. o godz. 18.00; następnie wystawienie NS, modlitwa uwielbienia  

i wstawiennicza. 

4) Dla rodziców chcących ochrzcić dzieci w naszej parafii i dla kandydatów na 

rodziców chrzestnych katecheza kerygmatyczna w poniedziałek o godz. 19.00 w sali  

w domu parafialnym 

5) Modlitwa przez wstawiennictwo św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy NS. 

6) Krąg biblijny ma spotkanie we wtorek po wieczornej mszy św. w Domu Parafialnym. 

7) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w łączności z wymieniankami w środę  

o godz.17.30. 

8) W I czwartek dzieci komunijne zapraszamy do uczestnictwa w Roratach  

o godz. 18.00. 

9) Spowiedź święta w I piątek będzie rano od godz. 8.00 do 10.00 i po południu  

od godz. 16.00 do 18.00. Komunia św. od 16.15 co 15minut. 

10) Katecheza liturgiczna przed chrztem w piątek w kościele ok 18.50. 

11) W pierwszą sobotę miesiąca adoracja wynagradzająca od godz. 17.00; adoracja 

całonocna rozpocznie się po wieczornej mszy św. 

12) Ponieważ zbliża się nasz parafialny odpust od soboty rozpoczniemy Triduum 

modlitewne przed uroczystością św. Mikołaja. Suma odpustowa we wtorek 6 grudnia  

o godz. 18.00. Prosimy o zarezerwowanie sobie potrzebnego czasu. 



13) Dzieci z klasy 4 pokomunijne zapraszam w niedzielę 4 grudnia na godz. 12.00 na 

mszę św. natomiast młodzież z klasy 7 i 8 gromadzi się na mszy wieczornej o godz. 

18,00 

14) Biuro cmentarne nie będzie czynne w miesiącach zimowych tj. w grudniu, styczniu 

i lutym. Sprawy związane z prolongatami i budową pomników można będzie załatwiać 

od wiosny. 

15) Wymienianki w poniedziałek i w środę o godz. 17.30. 

16) Szkoła biblijna poziom pierwszy będzie miała swoje zajęcia w niedzielę 4 grudnia 

po wieczornej eucharystii. 

17) Parafialny Zespół Caritas rozprowadza opłatki i świece na stół wigilijny w sobotę 

po wieczornej mszy świętej i niedzielę po mszach w domu katolickim. W prezbiterium 

został wystawiony kosz na słodycze i inne artykuły spożywcze, które będą 

przeznaczone dla osób w potrzebie. 

18) Parafialny Zespół Caritas już po raz trzeci przygotowuje Wieczerzę Wigilijną na 

wynos. Wiemy że wzrasta ubóstwo, więc tym roku stoimy przed większym wyzwaniem. 

Wiemy jednak że dzieło to nie będzie możliwe bez waszej pomocy i  wsparcia. 

Wsparcia zarówno w pieczeniu ciast jak i finansowego. Kochani, na końcu Kościoła 

jest  opisana skarbona. Można też wsparcie finansowe wpłacać na konto Caritasu, 

koniecznie z dopiskiem ,,Wigilia”. Tak jak poprzednimi laty chcielibyśmy zatroszczyć 

się szczególnie o tych którzy nie mogą dotrzeć sami. Jeżeli w Waszym otoczeniu jest 

ktoś kto potrzebowałby żeby dowieźć Wieczerzę do domu, to prosimy zgłoście takie 

osoby w zakrystii lub pod podany na plakatach numer telefonu. 

 

Zmarli: 

śp. Jan Skrzypczak, l. 65 z ul. Sowinieckiej 

śp. Bożena Antoniewicz, l. 75 z ul. Olchowej – pogrzeb w środę o 10.00 

śp. Franciszek Chachuła l. 82 z ul. Wawrzyniaka – pogrzeb w czwartek o 10.00 

Dobry Jezu a nasz Panie… 

 


