
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA  ADWENTU – 27.11. 2016 r. 
 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu, który jest czasem przygotowania do świąt 

Bożego Narodzenia, a także powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch 

powodów okres Adwentu przedstawia się jako czas świętego i radosnego oczekiwania.  

2. W czasie adwentu roraty będą odprawiane: w poniedziałek, środę i piątek-wieczorem o godz. 1800 – 

w tych dniach dzieci przychodzą z lampionami i przynoszą ze sobą karteczki na których mają 

wypisane swoje imiona i nazwiska, we wtorek, czwartek i sobotę roraty będą odprawiane rano  

o godz. 600. Już teraz zapraszamy do licznego udziału w roratach.  

3. W tym tygodniu w środę obchodzimy święto św. Andrzeja Ap., w piątek wspomnienie bł. Rafała 

Chylińskiego, a w sobotę św. Franciszka Ksawerego. 

4. W sobotę 03 grudnia odbędzie się pielgrzymka do Torunia z racji 25 rocznicy Radia Maryja. Wyjazd 

z naszej parafii o godz. 1000. 

5. Żyjemy w niełatwych czasach, wiele rodzin doświadcza ubóstwa. Aby osoby te chociaż w okresie 

świątecznym zapomniały o codziennych kłopotach, chciałbym zorganizować pomoc dla takich 

rodzin. Dlatego przy bocznym ołtarzu do końca rekolekcji w naszej parafii czyli 13 grudnia można 

składać produkty spożywcze (nie podlegające szybkiemu psuciu), które w dniach 14 i 15 grudnia 

rozprowadzilibyśmy po tych rodzinach. Za zrozumienie i wszelką pomoc byłbym wdzięczny.  

6. Wiem, że często Państwo ze swoich posesji usuwają choinki, które są już za duże, albo 

przeszkadzają. Podobnie jak w ubiegłym roku choinki można przeznaczyć do dekoracji świątyni na 

okres świąt Bożego Narodzenia. Osoby, które chciałyby przeznaczyć choinki na ten cel, proszę o 

kontakt w najbliższych dniach. 

7. Tradycyjnie już, w drugą niedzielę Adwentu przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na 

pomoc Kościołowi na Wschodzie.  

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek rano odwiedziny 

chorych. Spowiedź dla osób odprawiających pierwsze piątki od godz. 1700. Po Mszy św. 

wieczorowej spotkanie z rodzicami dzieci które przygotowują się do I Komunii Świętej.  

9.  Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy; można nabyć także świece 

CARITAS (większe w cenie 15 zł., małe w cenie 5 zł.). 

10. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy ś.p. Zofię Kozłowską i 

Alinę Posłuszną. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy 

modlitwę: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

11. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża niech czuwa nad 

Państwem każdego dnia. 


