
Ogłoszenia Parafialne
Na 2 Niedzielę Adwentu

5. 12. 2021r.
1. Dziś przed kościołem zbiórka na fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie, oraz

z racji I niedzieli na Caritas. 
2. Zapraszamy na roraty:

-  dla  starszych  i  młodzieży:  od  poniedziałku  do  piątku  o  godz  6.30,
w sobotę o godz 8.00. 

- dla dzieci: od poniedziałku do piątku o godz 17.00
- codziennie 15 min przed rannymi roratami Godzinki ku czci Matki Bożej

3. W poniedziałek o godz 19.00 Msza Święta w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
i czcicieli Miłosierdzia Bożego. Różaniec o godz 18.30 a po Mszy Świętej spotkanie. 

4. Spotkanie dla dzieci jako przygotowanie do I Komunii Świętej:
 Klasa I – wtorek o godz 17.00
 Klasa II – piątek o godz 17.00
 Klasa III – czwartek o godz 17.00

5. W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte o godz. 6.30,
17.00 i 19.00 oraz dodatkowa o godz. 11.00. Taca w tym dniu będzie przezna-
czona na biedne kościoły. Matka Boża objawiając się pielęgniarce                    w
Włoszech zaprosiła  do  modlitwy  w tym dniu  -  szczególnie  w  godzinie  łaski.
W  naszej świątyni od g. 12.00 do g.13.00 będzie wystawiony Najświętszy Sa-
krament. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

6. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  o  godz.  18.30,
a  o  godz.  19.00  Msza  Święta  w intencji  próśb  i  podziękowań,  które  można
składać do skrzynki przy obrazie Matki Bożej.

7. Spotkanie  grupy  Caritas  w  czwartek  po  wieczornej  Mszy  Świętej  w  biurze
parafialnym. 

8. W piątek o godz. 18.00 różaniec, a o godz. 19.00 Msza Święta w intencji
zmarłych polecanych w wymiankach rocznych. 

9. Spotkanie dla ministrantów młodszych i kandydatów w sobotę o godz 10.00.
10. Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 11.00. 
11. Za  tydzień  rekolekcje  adwentowe,  które  będzie  głosił  dominikanin

Ojciec Roman Bielecki. 
12. Za tydzień od niedzieli przez kilka dni w naszej parafii akcja: „Dar serca

dla potrzebujących pomocy na święta”. Dary będzie można składać do koszy
które  będą  wystawione  za  ławkami  przy  wyjściu  z  kościoła.  Będzie  można
składać artykuły żywnościowe, słodycze, itd.  

13. W opłatki można zaopatrzyć się przed kościołem przy wejściu do salek.
Ofiary będą przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu opłatków i na prace re-
montowe. Bóg Zapłać. 

14. Przed kościołem można również nabyć świece Caritas duże lub małe jako
dzieło pomocy najuboższym.

15. Polecamy Przewodnik Katolicki.
16. Na wymienianki roczne przyjmujemy w biurze parafialnym.
17. Informujemy parafian i gości, że w środę planujemy uruchomić ogrzewanie kościo-

ła poprzez nadmuch. 
18. W  tym  tygodniu  odeszli  do  Pana:  śp.  Grzegorz  Pospychała  w  62  r.  życia,

zam.  Ul.  Marcelińska  72,  śp.  Maria  Kęsy  w  82  r.  życia,  zam.  Ul.  Ognik  13,
śp.  Mirosława  Adamska  w  77  r.  życia,  zam.  Ul.  Bułgarska  100,
śp. Janusz Owczarski w 65 r. życia, zam. Ul. Swoboda 45, śp. Edmund Staniszewski
w  66  r.  życia,  zam.  Ul.  Swoboda  68,  śp.  Stefania  Gawrych  w  98  r.  życia,
zam.  Ul.  Swoboda  30,  śp.  Ryszard  Masian  w  63  r.  życia,  zam.  Poranek  19,
oraz  śp.  Mirosława  Modrowska  w  71  r.  życia,  zam.  Ul.  Grochowska  87.  Zmarłych
polećmy Bożemu Miłosierdziu….Dobry Jezu….

Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknej niedzieli i Bożego adwentu.


