
Ogłoszenia Parafialne 
                                    27 XI  –  4 XII  2022 
 

 

 

 

 

1. Rozpoczynamy 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. 

Pierwsze Roraty już w najbliższy wtorek, 29 listopada. Zapraszam! 

 

2. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w miniony piątek w czuwanie przed Panem 

Jezusem związane z dniem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wykorzystujmy 

każdą okazję i czas, by indywidualnie uczcić Pana Jezusa w Komunii Świętej w naszym kościele!   

 

3. W bieżącym tygodniu, 2-go i 3-go grudnia, przypada także I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca. W 

piątek okazja do spowiedzi św. już przed godz. 17.00; Komunia Św. przed Mszą św. a następnie 

podczas Mszy św. o 17.30; zapraszam wszystkich do pojednania z Panem Bogiem u progu czasu 

Adwentu. W sobotę na Mszę św. ku czci Matki Bożej zapraszam na godz. 8.00. Wcześniej różaniec. 

 

4. Od dzisiaj pod chórem do nabycia są już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Caritas (małe w cenie 

8 zł i duże, w kilku rodzajach, po 18 zł). W zakrystii natomiast od niedzieli za tydzień za dobrowolną 

ofiarą będziemy mogli już zaopatrywać się w poświęcone opłatki na stół wigilijny. 

 

5. Informuję, iż w minionym tygodniu ukończone zostały konieczne już (naglące) prace remontowe w 

Sali Prałackiej Ks. Piotra Wawrzyniaka, które zamknęły się w kwocie 2.400 zł. Przy tej okazji już 

teraz zapraszam serdecznie w niedzielę 18 grudnia przed Mszą św. popołudniową, na godz. 14.00, 

do odnowionej salki, na Spotkanie Opłatkowe,  wszystkich najbliższych współpracowników naszej 

Parafii, przedstawicieli Rady Parafialnej, Braci Towarzystwa Św. Wojciecha oraz Matki Różańcowe. 

Niechaj nikogo nie zabraknie! O kosztach wykonanych prac przy murowanym ogrodzeniu naszego 

kościoła będę informował po domknięciu tegorocznych rozliczeń.  

 

6. Nieobecnych na wczorajszych wspólnych spotkaniach najpierw dla młodzieży klas VIII Szkoły 

Podstawowej a następnie młodzieży klas I Szkoły Średniej, która w obecnym i przyszłym roku 

szkolnym przyjąć ma dar Ducha Św. w Bierzmowaniu proszę pilnie o kontakt. 

 

7. Polecam bieżący numer Przewodnika Katolickiego wraz z Modlitewnikiem na każdy dzień na 

miesiąc grudzień: na tegoroczny Adwent oraz okres Bożego Narodzenia (w cenie 9,50 zł).  

 

8. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy w minionym tygodniu Śp. Janinę Muszyńską. Śp. Zmarłą oraz 

naszych bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

 

  

 

Ks. Piotr Waszak 


