
Ogłoszenia duszpasterskie 
 3  niedziela Adwentu  -   11 grudnia  2016 roku.  

1. Msze św. w tym tygodniu :  

  a/ Msza św. ‘RORATY’   

- dla dorosłych codziennie o g. 6,45  

- dla dzieci – od poniedziałku do piątku o g. 17,15 

- dla młodzieży – sobota g.6,45  
  b/ pozostałe Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu.      

 

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.    

 

3. W środę o g. 18,00 Godzinki o Niepok. Poczęciu NMP., śpiew pieśni adwentowych  

18,30 Nowenna  do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy a o 19,00 Msza św. w intencji próśb 

i podziękowań.  

 

4. W czwartek  od g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu.  

 

5. W piątek o g. 18,00 zbiórka dla ministrantów młodszych i kandydatów.  

 

6. W piątek w Mszy św. wieczornej uczestniczą  małżeństwa z Oazy Domowego Kościoła. 

 

7. W sobotę w godzinach od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. 

kwartalną i świąteczną do naszych chorych i starszych Parafian. Nowe osoby pragnące 

przyjąć Sakramenty święte prosimy zgłaszać do piątku włącznie. 

 

8. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę i w I święto Bożego Narodzenia na Mszy 

św. o g. 14,00.  Katecheza dla rodziców i chrzestnych łączna na te dwa terminy będzie 

w poniedziałek o g. 18,00. 

 

9. Także w przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni.. 

 

10. U Panów, którzy sprzedają Przewodnik Kat., do nabywania którego zachęcamy, 

ponieważ zawiera wiele ciekawych artykułów, m. in. Do wojska marsz – o klerykach, 

którzy zostali przez komunistyczne władze wcieleni do wojska oraz „Jak chomik w 

kołowrotku” – o sposobach radzenia sobie ze stresem w pracy,  można zaopatrywać się w 

opłatki wigilijne, natomiast w wejściu do biura   w wigilijne świece Caritasu, aby w ten 

sposób wspierać wigilijną akcję pomocy dla ubogich dzieci. Natomiast u ministrantów 

można zaopatrywać się  sianko na wigilijny stół.  

 

 

   

 
 


