
Ogłoszenia Parafialne 
                              4  –  11  XII  2022 
 

 

 

 

 

1. Przeżywamy czas Adwentu, duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 

Roraty z udziałem dzieci w naszej parafii podczas Mszy św. wieczornych o g. 17.30 

we wtorki i czwartki. Zapraszam wszystkich! Szczególnie proszę o obecność na 

Roratach oprócz dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

 

2. W najbliższy czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Podczas 

Mszy św. roratniej o godz. 17.30 poświęcenie medalików Maryi Niepokalanej 

dzieciom komunijnym a także wszystkim tym, którzy w ten sposób pod opiekę Maryi 

Niepokalanej pragną się powierzyć. Uroczysta liturgia tego dnia także rano o godz. 

7.30 w kaplicy Sióstr Służebniczek przy Rynku. Zapraszam. 

 

3. Uprzejmie informuję już teraz, iż naszą parafialną Spowiedź Adwentową przeżywać 

będziemy w tym roku w poniedziałek 19 grudnia: przed południem od 9.30 do 10.30 

(zapraszam wówczas wszystkich, którym odpowiadają godziny przedpołudniowe) oraz 

wieczorem od godz. 19.00. Szczegółowy plan przedświątecznych Spowiedzi Św. w 

całym dekanacie wywieszony jest w gablocie.  
 

4. Już teraz także osoby, które chciałyby skorzystać w domach przed Bożym Narodzeniem 

z duszpasterskiej posługi sakramentalnej Chorych, zaplanowanej od godzin 

porannych w czwartek (miasto) i piątek (wioski), w dniach 22 oraz 23 grudnia; 

proszę już o zgłoszenia.     
 

5. Pod chórem do nabycia są już świece Caritasu Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 

(małe w cenie 8 zł i duże, w kilku rodzajach, po 18 zł). W zakrystii natomiast za 

dobrowolną ofiarą możemy już zaopatrywać się w poświęcone opłatki na stół wigilijny 

(pakowane po trzy duże i dwa małe w każdym opakowaniu). Śmiało mówmy, ile nam 

będzie potrzeba… 

 

6. Dziś także, jak co roku, przeżywamy Niedzielę Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

Przypomnę, że rok temu Papież Franciszek osobno dziękował szczególnie Polakom za 

tę pomoc i błogosławiąc z serca! Puszka na ten cel znajduje się na balaskach; Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom! 
 

7. Zachęcam do lektury bieżącego adwentowego numeru Przewodnika Katolickiego. 

 

  

 

Ks. Piotr Waszak 


