
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 19.12.2021 

1. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie  

(19 - 22 grudnia). Prowadzi je o. Dariusz Pabiś, przełożony wspólnoty 

redemptorystów na Lubaszowej. Program rekolekcji przewiduje Msze św.  

o godz. 6.30 (roraty), 8.30 i 18.30. Spowiedź rekolekcyjna podczas każdej 

Mszy Św. 

2. Tegoroczna wizyta duszpasterska odbędzie się poprzez zgłoszenia, których 

można dokonać jeszcze tylko dzisiaj. Serdecznie prosimy, aby rodziny i osoby, 

które pragną przyjąć kapłana na wizycie kolędowej zgłosiły to w zakrystii lub 

za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej parafii 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które będą przeznaczone na prace 

inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni 

4. Zapraszamy dzisiaj na modlitwę synodalną o godz. 17.45 i na czuwanie 

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

5. Msza św. roratnia sprawowana jest do piątku włącznie o godz. 6.30. Pół 

godziny wcześniej śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Natomiast dzieci zapraszamy na roraty  

w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 17.30 

6. Opłatki na stół wigilijny i Świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom są do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej. Natomiast 

do skarbon przy wyjściu z kościoła można składać ofiary na Dom Samotnej 

Matki, a u Rycerzy Kolumba można nabyć sianko na stół wigilijny 

7. W czwartek 23 grudnia w godz. 10.00-12.00 będziemy rozwozić świąteczne 

paczki żywnościowe dla ubogich z naszej parafii. Nie planujemy wydawać ich 

przy kościele 

8. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- jutro przedświąteczne spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.30 w sali 

św. Alfonsa 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 18.00, a spotkanie 

Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 18.30 w sali św. Alfonsa 

9. W piątek 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Św. o godz. 6.30 

(roraty), 7.30 i 8.30 (nie będzie Mszy Św. o godz. 15.00 i 18.30). Pasterka  

o godz. 20.30 i 24.00. Od godz. 23.30 wspólne kolędowanie w kościele. 

Podczas Pasterki nie będzie sprawowany sakrament pojednania. 

Zachęcamy do zachowania wigilijnych zwyczajów (czytanie Pisma św., 

modlitwa przed wieczerzą, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem itp.)  

i zgodnie z tradycją do powstrzymania się w tym dniu od spożywania 

potraw mięsnych 
10. W sobotę 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Św. o godz. 

8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30 

11. W przyszłą niedzielę 26 grudnia przypada święto Świętej Rodziny. Msze Św. 

o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30. Tego dnia szczególnie zapraszamy 

rodziny naszej parafii na Mszę Św. o godz. 12.30 podczas której będzie miało 

miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo rodzin 

12. W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek  

w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 oraz w środę i czwartek w godz. 16.30-18.30 

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 


