
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA  ADWENTU – 27.11.2022 r. 

 

1. Rozpoczynamy okres Adwentu, który jest czasem przygotowania do świąt Bożego 

Narodzenia.  

2. W naszej świątyni w czasie adwentu roraty będą odprawiane: w poniedziałek, środę i piątek-

wieczorem o godz. 1800; we wtorek, czwartek i sobotę - rano o godz. 630. Zapraszamy do 

udziału w roratach. Przynieśmy ze sobą lampiony.  

3. W tym tygodniu w środę obchodzimy święto św. Andrzeja Ap.,w sobotę wspomnienie      

św. Franciszka Ksawerego. 

4. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 będą poświęcone medaliki dla dzieci, które  

przygotowują się do Pierwszej Komunii św. Spotkanie z rodzicami odbędzie się w piątek. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 

przed Mszą św. wieczorną odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek spowiedź od godz. 1700. Również          

w piątek od rana odwiedziny chorych w domach. Natomiast w sobotę o godz. 900 Msza św. 

wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za nasze grzechy i całego świata, adoracja 

Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.                  

6. Tradycyjnie w drugą niedzielę Adwentu przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na 

pomoc Kościołowi na Wschodzie.  

7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. Można nabyć także 

świece CARITAS (większe w cenie 20 zł, małe w cenie 10 zł) oraz kalendarze.  

8. W środę 30 listopada od godz. 700 do 1400 w wyznaczonym miejscu na parkingu parafialnym 

odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka prowadzona 

jest przez Fundację „Pro Missio”, a dochód ze zbiórki pozwoli na wsparcie Polskich 

Misjonarzy w najbiedniejszych krajach świata. Szczegóły na plakacie w gablocie.  

9. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy: śp.: Cecylię 

Nastulską, Mariannę Kaliską i Czesławę Wojciechowską. Rodzinom zmarłych składamy 

wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im 

dać Panie… 

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

nad Państwem każdego dnia. 


