
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II Niedziela Adwentu – 8 grudnia 2019 r. 

Dzisiaj jest uroczystośd Niepokalanego Poczęcia NMP. i 2 Niedziela Adwentu. 

Modlitwę różaocową każdego dnia o godz. 17.30 prowadzi Żywy Różaniec. Też od dzisiaj 
w czasie różaoca będą odmawiane modlitwy w ramach Nowenny do Matki Bożej 
Rozwiązującej Węzły. 
W czasie adwentu Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do soboty będą 
o godz. 18.00. Roraty dla dzieci - w poniedziałki, środy i piątki, a dla młodzieży i dla 
dorosłych - we wtorki i czwartki. 

Dziś przed kościołem odbywa się kiermasz pierników i rękodzieła. Dochód przekazany 
zostanie na działalnośd statutową Stowarzyszenia św. Eugeniusza. Dostępne są również 
świece Caritas mała 6 zł i duża 13 zł, opłatki i płyty z kolędami parafialnego zespołu „Siloe”.  

Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie dzisiaj po Mszach św. 

Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. dzisiaj na 
Mszy św. o godz. 10.00. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania, grupa kontynuująca II rok przygotowao dzisiaj 
po Mszy św. o godz. 12.00. Proszę przynieśd dzienniczki. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się do świątecznej zbiórki 
żywności organizowanej przez Caritas. 

Spotkanie wszystkich liderów grup parafialnych we wtorek po Mszy św. wieczornej. 
Przygotujemy opłatek wigilijny wspólnot parafialnych, który będzie w niedzielę 29 
grudnia. 

Wydarzenia w Przystani: wtorek godz. 17.00 - 19.00 - dyżur wolontariuszy; środa godz. 
17.00 - warsztaty artystyczne, podkładki na stół.  Obowiązują zapisy. 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Betesda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu 
głównych prawd wiary. W środę po Mszy św. wieczornej konferencję „Są trzy Osoby 
Boskie” poprowadzi ojciec Tomasz. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania, grupa która rozpoczęła I rok przygotowao, za 
tydzieo po Mszy św. o godz. 12.00. Proszę przynieśd dzienniczki. 
Nabożeostwa w tygodniu: w środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; 
w piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do 
różaoca i w piątek od godz. 8.00 do różaoca. 
Okazja do spowiedzi jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i tygodniu przed Mszą św. 
wieczorną. 
Pobłogosławione opłatki wigilijne można nabyd w zakrystii lub w biurze parafialnym. 
Parafia nie rozprowadza opłatków po domach. 
Parafian, którzy chcieliby przekazad choinki do dekoracji kościoła na Boże Narodzenie, 
prosimy o kontakt z O. Proboszczem. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Historia 
domu Matki Bożej cudownie przeniesionego do Loreto; O początkach Wspólnoty z Taizé; 
Historia złota wywiezionego z Polski we wrześniu 1939 r. W Niedzieli: temat numeru – 
Polak przy konfesjonale; Niepokalana nasz ideał; Lęk przed… brakiem telefonu. 
Do wieczności odszedł: śp. Bolesław Lipiecki. Wieczny odpoczynek… 

 


