
Ogłoszenia Duszpasterskie 

--- Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny i czas 

radosnego oczekiwania na przyjście Pana.   

--- W tym tygodniu w liturgii przypada: 

1) wtorek – Św. Barbary – Dziewicy i Męczennicy – patronka górników i hutników  

2) piątek – Św. Ambrożego – Biskupa i Doktora Kościoła  

3) sobota – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny  

--- Dzisiaj przeżywamy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na 

Wschodzie, z tej racji po każdej Mszy Św. ofiary zbierane do puszek będą przeznaczone na 

ten cel. Za wszelką okazaną dobroć serca, składamy serdeczne Bóg Zapłać.  

--- W tym tygodniu przypada  pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Prosimy rodziców dzieci 

klas IV o dopilnowanie praktyki spowiedzi i przyjęcia Komunii Św. w I Piątek miesiąca.  

W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Także w piątek kapłan udaje 

się z Najświętszym Sakramentem do chorych.  

--- W czwartek 6 grudnia obchodzimy wspomnienie Św. Mikołaja – jest to dobra okazja, aby 

obdarować  z serca naszych bliskich. 

--- W przyszłą niedzielę rozpoczynamy trzy dniowe rekolekcje Adwentowe, które będą 

trwać do wtorku. Nauki rekolekcyjne w niedzielę będą głoszone na każdej Mszy Św., 

natomiast  

w poniedziałek i we wtorek o godz. 8.30, 17.00 i 18.00.  

--- Pamiętajmy o naszej duchowej pomocy zmarłym, przez zamawianie w ich intencji Mszy 

Świętych. Wyrażamy naszą wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy pamiętają o swoich 

bliskich zmarłych. Intencje Mszalne można zamawiać zawsze przed lub po Mszy Świętej  

w zakrystii lub w godzinach funkcjonowania kancelarii parafialnej. Pięknym darem dla 

naszych zmarłych jest  Msza Święta  Gregoriańska. Jest już  dostępna Księga Intencji na 

przyszły rok. 

--- Od poniedziałku drugiego grudnia będą sprawowane Msze Święte Roratnie o godz. 

17.00. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania serdecznie zapraszamy 

na te Msze Święte. Natomiast wszystkie dzieci, zwłaszcza przygotowujące się do Pierwszej 

Komunii Świętej zapraszamy na Roraty od poniedziałku do czwartku także na godzinę 17.00. 

--- Po każdej Mszy Św. będą rozprowadzane opłatki wigilijne przez członków Akcji 

Katolickiej. Dobrowolne ofiary, które będą złożone za opłatki będą przeznaczone na 

potrzeby naszego kościoła, zwłaszcza na dekoracje naszej świątyni na Boże Narodzenie.  

--- Już po raz XXV pod hasłem „ŚWIECA, KTÓRA TOWRZY POLSKĄ WIGILIĘ” zapłonie świeca 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Stanie się ona w naszych rodzinach symbolem 

solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa. Wolne miejsce przy wigilijnym 

stole nie jest tylko pustym gestem ale w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek - 

dziecko , któremu przyszliśmy z pomocą. Każdy, kto nabywa świecę, ma świadomość, że 



czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest czytelnym znakiem realizacji miłości miłosiernej. 

Miłości, której potrzebują rodziny a w szczególności dzieci. Świece będą rozprowadzane 

przez Akcję Katolicką  po każdej Mszy Św. Ofiary za świece wynoszą:  Mała świeca – 6 zł;  

Duża Świeca – 15 zł  

--- Ostatnio zebrano  do puszki 150 zł na dofinansowanie obiadów w szkole nr 27 dla dzieci. 

Wszystkim ludziom dobrego serca składamy Bóg Zapłać.  

--- Kancelaria parafialna czynna jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 

16.00 do 17.00 

--- Za utrzymanie czystości w i wokół kościoła, serdeczne Bóg zapłać kieruje pod adresem 

pani Eli oraz pana Marka i Jana. 

--- Do nabycia jest prasa katolicka na stoliku przy wyjściu z kościoła – Źródło, Niedziela  

i Gość Niedzielny.  

--- Aktualne ogłoszenia wraz z ogłoszeniami parafialnymi można znaleźć na naszej 

parafialnej stronie internetowej.  

--- Wszystkim parafianom, gościom, solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu 

łask Bożych, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona św. Andrzeja Boboli. 

 


