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1)    W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Nauki rekolekcyjne 

będą głoszone podczas Mszy Świętych w niedzielę, oraz od poniedziałku do środy 

podczas mszy świętych rano i wieczorem. Przez cały czas rekolekcji dodatkowa Msza 

święta o godz. 10.00. Zapraszam do uczestnictwa. Okazja do spowiedzi świętej pół 

godziny przed każdą mszą świętą od poniedziałku do środy. Zachęcam do skorzystania. 

2)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

3)    Prosimy stosować się do reguł odnośnie maseczek w miejscach publicznych. 

4)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na spotkanie w dniu dzisiejszym  

o godz. 19.00 w domu przy ul. Szkolnej. 

5)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy. 

6)    Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00 

do 12.00. 

7)    Nowenna do MBNP w łączności z „Wymieniankami” w środę o godz. 17,30. 

8)    Roraty dla dzieci rozpoczniemy od czwartku na wieczornej mszy świętej. 

Zapraszamy. 

9)    W czwartek (pierwszy miesiąca) zapraszam dzieci komunijne na wieczorną 

eucharystię. Dzieci ze SP nr 2 na 17.00, ze SP nr 1 na 18.00. 

10)         W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi świętej rano od 8.00 do 

10.00 i  po południu od 16.00 do 18.00. Komunia święta  po południu od 16.15 co 15 

minut. 

11)         Katecheza liturgiczna przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych  

w piątek po koronce do Miłosierdzia Bożego tj. ok. 18.50. 



12)         Pierwsze Nieszpory Adwentowe z katechezą pt. „Czym są czasy ostateczne?” 

w piątek o godz. 20.00 w kaplicy adoracji. 

13)          W grudniu, styczniu i lutym biuro cmentarne będzie nieczynne. 

14)          W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 

Sercu Maryi o godz. 17.00. Całonocna Adoracja NS rozpocznie się po wieczornej mszy 

świętej. Dodatkowa okazja do spowiedzi od 20.00 do 21.00. 

15)         Przed kościołem, można nabywać nowy numer  Przewodnika Katolickiego. 

16)          Młodzież z klasy 7 i 8 przygotowującą się do bierzmowania zapraszam  

w przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz. 12.00. 

17)         W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić dzień pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. Przed Kościołem będzie można wesprzeć tę inicjatywę. 

18)         Przed kościołem można złożyć ofiary na parafialny CARITAS. W dniu 

dzisiejszym po każdej mszy świętej można również nabyć świece i opłatki na stół 

wigilijny w domu katolickim. Będzie je można nabywać w niedziele adwentu w domu 

katolickim. Od poniedziałku będzie wystawiony kosz adwentowy przy kaplicy. 

19)         Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu 

parafialnym. 

Zmarli:  

śp. Eugenia Szafran, l.73 z ul. Wiejskiej;  

śp. Joachim Szlegel, l. 70 z ul. Szosa Poznańska;  

śp. Władysław Jaszuć, l.74 z ul. Sowinieckiej;  

śp. Ireneusz Kończak, l.85 z ul. Fidlera.  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

 


