
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I Niedziela Adwentu – 28 listopada 2021 r. 

Wczoraj zostały pobłogosławione opłatki wigilijne. Można je nabyd w zakrystii i biurze 
parafialnym. Parafia nie będzie rozprowadzad opłatków po domach. 

Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i ustanowienie nowych lektorów spośród 
ministrantów dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 
Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. dzisiaj po Mszy św. 
o godz. 10.00. Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 
będzie w niedzielę 12 grudnia na Mszy św. o godz. 10.00. Medaliki rodzice kupują sami. 

Odpust zupełny za dusze w czyśdcu cierpiące można ofiarowad pod zwykłymi warunkami jeszcze 
dzisiaj, jutro i pojutrze. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek i wtorek prowadzi Żywy Różaniec. 
W czasie adwentu Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. 
Roraty dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych w środę o godz. 18.30 przy krzyżu 
Solidarności obok katedry. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek rano litania do Krwi Pana Jezusa, o godz. 17.30 różaniec w intencji powołao. W piątek 
rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, okazja do spowiedzi od godz. 17.15, o godz. 17.30 
koronka i litania do Miłosierdzia Bożego, wieczorna Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: Dwa 
Serca, po Mszy św. wieczornej nabożeostwo wywyższenia Krzyża Świętego. W sobotę o godz. 
17.15 nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 

Zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie za tydzieo 
w niedzielę. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Pierwszych Męczenników Polski rozpocznie się w niedzielę 5 
grudnia Mszą św. o godz. 18.00. Nauki w tygodniu o godz. 19.00. 

Sianko na stół wigilijny będzie można nabyd od następnej niedzieli. Dochód przeznaczony 
zostanie na letni wyjazd ministrantów. 

Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii będą od 17 do 19 grudnia. Rekolekcje wygłosi Ojciec 
Tomasz OFMCap, Kapucyn z Gorzowa. 

Organizujemy kilkudniowy wyjazd na narty w czasie ferii zimowych (17-20 stycznia). Osoby 
zainteresowane już dzisiaj prosimy o zgłoszenie się w zakrystii. Szczegóły u O. Tomasza. 
Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i w tygodniu przed 
Mszą św. wieczorną. Pół godziny przed Mszą św. ojciec spowiadający jest w konfesjonale i przed 
Mszą św. wychodzi. 

Można już nabyd w zakrystii świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Duże po 20 zł, małe po 7 zł. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Adwent 2021, Beatyfikacja ks. 
Jana Machy; Sanktuarium w Zakopanem oraz bezpłatny dodatek – kalendarz na 2022 rok. 
W  Niedzieli: Adwent jest jak życie; Czy świat odrzucił Boga?; Są trzy Osoby Boskie;  
Przedświąteczne inspiracje. 

Do wieczności odeszła: śp. Józefa Szymczak. Wieczny odpoczynek… 
 


