
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 27.11.2022 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent. Jest to zarazem pierwsza niedziela 

nowego roku liturgicznego, a także w Kościele w Polsce nowego roku 

duszpasterskiego, którego mottem będą słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Po 

Mszy Św. o godz. 20.00 czuwanie modlitewne „w górę serca” 

2. Msza św. roratnia sprawowana będzie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. 

Roraty dla dzieci w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 17.30. Prosimy, aby 

dzieci przynosiły ze sobą lampiony. Jednocześnie zapraszamy na śpiew Godzinek ku 

czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 30 min. przed porannymi 

roratami 

3. Przypominamy, że są do nabycia opłatki na stół wigilijny. Wszystkie opłatki 

rozprowadzane w kościele są pobłogosławione. Zachęcamy do nabywania opłatków 

przy świątyni na znak więzi wieczerzy wigilijnej ze stołem eucharystycznym. Opłatki 

są do nabycia w każdą niedzielę w zakrystii, a w ciągu tygodnia w kancelarii 

parafialnej w godzinach urzędowania. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone 

będą na paczki świąteczne dla najuboższych z naszej parafii 

4. Świece Caritas rozprowadzane w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

dostępne są w zakrystii i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania 

5. Informujemy, że rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 18-21 grudnia 

(począwszy od IV niedzieli adwentu). Będzie je prowadził o. Krzysztof Stankowski, 

redemptorysta z Elbląga. Program rekolekcji w dni powszednie przewiduje Msze św. 

o godz. 6.30, 8.30 i 18.30. Już dzisiaj zachęcamy do zarezerwowania sobie 

odpowiedniego czasu 

6. Informujemy, że tegoroczna wizyta duszpasterska odbędzie się poprzez zgłoszenia. 

Serdecznie prosimy, aby rodziny i osoby, które pragną przyjąć kapłana na wizycie 

kolędowej zgłosiły to w zakrystii lub w kancelarii parafialnej (osobiście bądź 

telefonicznie) albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej 

parafii. Zgłoszenia należy dokonać do niedzieli 18 grudnia włącznie (jest to termin 

nieprzekraczalny). Jednocześnie informujemy, że tegoroczna kolęda rozpocznie się  

2 stycznia 2023 r. 

7. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- jutro spotkanie przygotowujące dorosłych do sakramentu bierzmowania o godz. 

19.30 w Oratorium 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.30, a spotkanie DA 

Klemens o godz. 19.00 w kawiarence 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie Kręgu biblijnego o 

godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

- w sobotę po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

nabożeństwem wynagradzającym Matce Bożej, a po niej zmiana tajemnic Żywego 

Różańca 

8. Jutro Msza Św. na zakończenie kursu przedmałżeńskiego o godz. 18.30 

9. W środę swoje imieniny obchodzą nasi współbracia o. Andrzej Kupiński i o. Andrzej 

Kukła. Drogich solenizantów otoczmy naszą modlitwą życząc wielu łask Bożych  

w podejmowanych posługach na rzecz naszej parafii i Zgromadzenia 

10. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Świętą od godz. 9.00 



11. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień modlitw w intencji Kościoła na 

Wschodzie. Z tej okazji odbędzie się zbiórka ofiar do puszek przeznaczona na 

potrzeby Kościoła na Wschodzie 

12. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2023 r. w cenie 15 zł. Ofiary ze sprzedaży 

będą przeznaczone na wsparcie ośrodka niewidomych dzieci z Lasek 

13. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00 

14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na 

furcie klasztornej  

 


