
Ogłoszenia parafialne 

5.12.2021 II Niedziela Adwentu 

1)     W dniu dzisiejszym przeżywamy dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

Przed kościołem można na złożyć ofiarę na ten cel. 

2)     Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

3)     Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach 

publicznych. 

4)     Zapraszam na 2 Adwentowe Nieszpory z nauczaniem dotyczącym życia  

w czasach ostatecznych. Dzisiaj o godz. 19.00 w kaplicy. 

5)     Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na spotkanie w dniu 

dzisiejszym o godz. 19.00 w domu przy ul. Szkolnej. 

6)     W poniedziałek przypada uroczystość odpustowa w naszej Parafii. 

Poświęcona św. Mikołajowi. Przed południem dodatkowa msza św. o godz. 

10.00. Suma odpustowa celebrowana przez ks. Henryka Szymczaka 

proboszcza parafii Bogurodzicy Maryi w Poznaniu o godz. 18.00. Zapraszam 

do uczestnictwa we wspólnym świętowaniu. 

7)     W związku z odpustem Biuro Parafialne nie będzie czynne. W zamian 

sprawy biurowe będzie można załatwić we wtorek od godz. 17.00 do 17.45. 

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

9)     3 Adwentowe Nieszpory z nauczaniem o życiu w czasach ostatecznych we 

wtorek 7 grudnia o godz. 20.00 w kaplicy. 



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

11.00 do 12.00. 

11)  W środę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Msze św.  

o godz. 8.15 i o godz. 18.00. Podczas wieczornej Mszy Świętej na prośbę 

Biskupów odmówimy akt oddania się św. Józefowi, oraz zostanie 

przedstawiony nowy projekt formacji maryjnej na najbliższych kilka miesięcy. 

Czcicieli MB i św. Józefa zapraszam na wieczorną Eucharystię. 

12)  4 Adwentowe Nieszpory z nauczaniem o życiu w czasach ostatecznych w 

środę o godz. 20.00 w kaplicy. 

13)  5 Adwentowe Nieszpory z nauczaniem o życiu w czasach ostatecznych w 

piątek o godz. 20.00 w kaplicy. 

14) Roraty dla dzieci we wtorek, czwartek, piątek na godz. 18.00 w sobotę na 

godz. 8.15. Zapraszamy. 

15) Zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania przez cały adwent. Nie 

zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Nie będzie całodniowej spowiedzi ze 

względu na zarazę. Dlatego proszę zatroszczyć się o swoją duszę w 

najbliższym czasie. 

16) Chorych odwiedzimy ze spowiedzią i komunią w sobotę 18 grudnia. 

17)  W grudniu, styczniu i lutym biuro cmentarne jest nieczynne. Dlatego bardzo 

prosimy pozostawić do wiosny stawianie pomników, załatwianie prolongat i 

innych spraw związanych z grobami. Proszę nie wymuszać na osobach nie 

kompetentnych udzielania zgody na stawianie pomników czy też 

dokonywania innych zmian związanych z użytkowaniem cmentarza. 



18) Powtarzam raz jeszcze nie ma zgody na wstawianie ławeczek przy grobach 

albo dodatkowych utwardzeń kamieniami bądź płytkami wokół grobu. Jeżeli 

ktoś uzyskał zgodę na wycięcie jakiegoś krzaka, lub drzewa to idzie za tym 

również obowiązek posprzątania i zabrania ze sobą zielonych i suchych 

pozostałości. Nie jest rozwiązaniem rzucanie pod płot albo pod śmietnik 

wyciętych drzewek lub gałęzi. 

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

20) Po każdej mszy świętej w dniu dzisiejszym można świece wigilijne i opłatki 

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

katolickim po mszach świętych. Jest już wystawiony kosz adwentowy przy 

kaplicy. Ponieważ również w tym roku przygotowujemy wieczerzę wigilijną 

na wynos, prosimy zgłaszać w punkcie sprzedaży świec i opłatków osoby 

starsze lub chore, komu trzeba będzie dowieść do domu posiłek. Oczywiście 

można to dzieło wesprzeć ofiarą do skarbony z tyłu Kościoła. 

21) Za tydzień zbiórka na ubogie Kościoły. 

Zmarł:  

śp. Marek Dera z Krosna pogrzeb w środę o godz. 13.00 w naszym kościele.  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

  

 


