
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 12.12.2021 

1. Przeżywamy III niedzielę adwentu tzw. niedziela Gaudete czyli niedzielę 

radości, gdyż chwila Bożego Narodzenia jest blisko 

2. Msza św. roratnia sprawowana jest od poniedziałku do soboty 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. Prosimy, aby dzieci 

przynosiły ze sobą lampiony 

3. Przypominamy, że są do nabycia opłatki na stół wigilijny i Świece Caritas  

w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Można je nabyć 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. Przypominamy, że do skarbon przy wyjściu z kościoła można składać ofiary na 

Dom Samotnej Matki, a u Rycerzy Kolumba można nabyć sianko na stół 

wigilijny 
5. W czwartek Msza Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 

18.30, a po niej nabożeństwo do św. Gerarda wraz z błogosławieństwem 

indywidualnym relikwiami 

6. W piątek odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną z racji zbliżających 

się świąt Narodzenia Pańskiego od godz. 9.00 (oo. Maciej Nowak i Łukasz 

Baran udadzą się do chorych ok. godz. 13.30) 

7. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na prace 

inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni 

8. W przyszłą niedzielę o godz. 17.45 zapraszamy na modlitwę synodalną 

9. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej akademickiej o godz. 20.00 zapraszamy 

na czuwanie modlitewne „w górę serca” 

10. W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które potrwają do 

środy włącznie (19 - 22 grudnia). Będzie je prowadził o. Dariusz Pabiś, 

redemptorysta z Lubaszowej. Program rekolekcji w dni powszednie przewiduje 

Msze św. o godz. 6.30 (roraty), 8.30, 18.30. Spowiedź podczas każdej Mszy 

Św. Już dzisiaj zachęcamy do zarezerwowania sobie odpowiedniego czasu 

11. Przypominamy, że ze względów pandemicznych 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 przyszłej niedzieli tj. 19 grudnia włącznie (jest to termin 

nieprzekraczalny) 
12. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00, a kurs Alpha 

o godz. 19.00 w kawiarence 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa  spotkanie Kręgu biblijnego 

13. Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz Kościoła na Wschodzie. Zebraliśmy 

1920 zł 

14. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-

20.00 

15. Kancelaria parafialna czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00-11.00 oraz 

16.30-18.30, natomiast w środy i czwartki w godz. 16.30-18.30 


