
        OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

II NIEDZIELA ADWENTU – 05.12.2021 r. 
 

1. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. Bardzo prosimy o ułożenie zajęć tak, 

aby można było wziąć udział w rekolekcjach i skorzystać ze spowiedzi adwentowej, 

albowiem jest to właściwy sposób przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 

Zachęćmy tych, którzy nie widzą potrzeby, potrzebują mobilizacji. Program rekolekcji 

wywieszony jest w gablotach (niedzielne Msze św. według stałego porządku, 

poniedziałek i wtorek o godz. 900, 1130, 1600 i 1800). Podczas rekolekcji kancelaria 

nieczynna.  

2. Zachęcamy do udziału w roratach, które są odprawiane w poniedziałek, środę i piątek  

o godz. o 1800, natomiast we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 600.  

3. Wszyscy chcemy, aby zbliżające się święta były przeżyte spokojnie i radośnie, niestety są 

takie osoby, które borykają się z trudnościami. Jeżeli znamy takie rodziny, zadbajmy  

o to, albo też zgłośmy takie rodziny do kancelarii parafialnej, by chociaż na ten krótki 

czas zapomniały o codziennych trudnościach. Pamiętajmy, że radość rodzi się nie tylko             

z tego, co otrzymujemy, ale przede wszystkim, z tego, co jest darem naszego serca.  

4. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie: w poniedziałek św. Mikołaja, we wtorek św. 

Ambrożego, w środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.   

5. Dzisiaj przed kościołem zbierane są ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na 

Wschodzie.  

6. W przyszłą sobotę wieczorem i w niedzielę na wszystkich Mszach św. będziemy gościć 

zespół wokalno- muzyczny z Tarnopola, którego gościliśmy u nas 3 lata temu. 

Serdecznie zapraszamy. 

7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. Są także świece 

Caritas oraz kalendarze. 

8. W minionym tygodniu z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana odeszli                        

śp. Jerzy Szcześniewicz, Bogumił Jończak i Wojciech Dąbrowski, których pogrzeby 

odbędą się w środę. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji 

odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

9. Na rozpoczynający się kolejny tydzień adwentowego oczekiwania przymnijmy Boże 

błogosławieństwo. 

 


