
Ogłoszenia parafialne - 2 Niedziela Adwentu 

1. Dzisiaj z racji 1 niedzieli grudnia o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne. Nieszpory. 

2. Codziennie przez cały Adwent śpiewamy Godzinki ku czci NMP od godz. 6.35. 

3. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy także dzieci. Każdego 

dnia słodka niespodzianka. 

4. Trwają 33 dniowe Parafialne rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje odprawiamy indywidualnie, 

rozważając teksty z przewodników rekolekcyjnych, które są jeszcze do pobrania w zakrystii. 

Konferencje rekolekcyjne głoszone w ramach homilii niedzielnych są nagrywane i 

udostępniane do odsłuchania w mediach parafialnych. Po Mszach św. niedzielnych o godz. 

7.00 i 9.00 można adorować Najświętszy Sakrament w ciszy, a po 18.00 wziąć udział w 

adoracji prowadzonej przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi.  

5. Rekolekcje dla dzieci w wersji on-line są udostępnione poprzez media parafialne. 

6. Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2021. 

7. We wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.  

 godz. 12.00 Godzina Łaski – nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu.  

 godz. 19.00 Msza św. z Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi 

dla uczestników rekolekcji przygotowujących się od listopada. 

8. W środę Mszę św. o godz. 18.00 ofiarujemy w intencji Pana Wiesława, organisty z okazji 

przypadających imienin. 

9. We czwartek wspomnienie NMP Loretańskiej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

10. Spotkania scholi dziecięcej odbywają się on-line w piątki o godz. 17.00. Zapraszamy chętne 

dzieci do kontaktu z siostrą Małgorzatą. 

11.  Zapraszamy młodzież na spotkania Oazy, które odbywają się on-line w piątki o godz. 18.30.  

12.  Za tydzień po każdej mszy świętej wolontariusze Caritas będą rozprowadzali świece na stół 

wigilijny. Caritas dziękuje także za zebrane ofiary na pomoc dla swoich podopiecznych oraz 

za liczne zgłoszenie się wolontariuszy do bezinteresownej pomocy. 

13.  Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków, a 

wiernych o ich życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na 

regulowanie należności budowlanych. Bóg zapłać! 

14.  Mieszkańcom ul. Ząbkowskiej nr parzyste dziękujemy za posprzątanie kaplicy i plebanii. 

Zamówili Mszę św. o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach (30 grudnia godz. 12.00) 

15.  W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Ząbkowskiej nr nieparzyste od 

Szpitalnej do Szkolnej. 

16.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie 

finansowe na utrzymanie kościoła:   

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 

 


