
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2019 r. 

Dzisiaj jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. 

Spotkanie dla wszystkich rodziców dzieci komunijnych dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00. 

Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i tygodniu przed 
Mszą św. wieczorną. 

Błogosławieostwo opłatków wigilijnych jest dzisiaj. Pobłogosławione opłatki można nabyd 
w zakrystii i biurze parafialnym. Parafia nie będzie rozprowadzad opłatków po domach. 
Błogosławieostwo wieoca adwentowego było w sobotę na Mszy św. wieczornej. 

Modlitwę różaocową w poniedziałek i wtorek pół godziny przed wieczorną Mszą św. prowadzi 
Żywy Różaniec. 

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. 

Porady prawne są w pierwszy i drugi wtorek miesiąca od godz. 18.00 do godz. 20.00. 

Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Adwentowy Dzieo Skupienia we wtorek o godz. 18.00  
w  Domu Biskupim przy ul. 30 Stycznia. 

Zapraszamy na kiermasz pierników i rękodzieła w niedzielę za tydzieo. Dochód z kiermaszu będzie 

przekazany na działalnośd statutową Stowarzyszenia św.  Eugeniusza. Będzie też do nabycia płyta 
zespołu „Siloe” z kolędami: „Bóg się rodzi”. 
Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w niedzielę za 
tydzieo na Mszy św. o godz. 10.00. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania, grupa kontynuująca II rok przygotowao za tydzieo 
w niedzielę. Zabieramy dzienniczki. 

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

Katechezy przygotowujące dorosłych do sakramentu bierzmowania będą od czwartku o godz. 
19.00 w parafii Chrystusa Króla. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

Spowiedź dzieci po I Komunii św. w I piątek miesiąca od godz. 17.30. 

Nabożeostwa w tygodniu: 
- w czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, o godz. 17.30 różaniec w intencji 
powołao, kapłanów oraz osób konsekrowanych 
- w piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 17.30 koronka i litania do 
Miłosierdzia Bożego, o godz. 18.00 Msza św. z kazaniem w „Szkole Maryi” – „Zazdrośd”. Po Mszy 
św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża Świętego 
- w sobotę o godz. 17.00 nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi, o godz. 18.00 Msza św. 
z kazaniem w „Szkole Maryi” – „Szczera miłośd”. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do Mszy św. wieczornej 
- w piątek od godz. 8.00 do 17.15  
- w sobotę od godz. 8.00 do 16.45. 

Płyty zespołu „Siloe” z kolędami: „Bóg się rodzi”, są w zakrystii i biurze parafialnym, jako cegiełki, 
z przeznaczeniem na budowę Domu Pokuty. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: początek 
adwentowego cyklu „Pan jest blisko”; Cud Fultona Sheena; O tajemnicy Eucharystii i przepis na 
pierniczki na choinkę. W Niedzieli: To Bóg wymyślił Adwent;  Sposób na małżeoski Adwent; Jezus 
wskrzesił moje dziecko; Depresja. Choroba naszych czasów. 

Do wieczności odeszli: śp. Wanda Szymaoska, Maria Zalewska, Jerzy Topór. Wieczny odpoczynek… 
 
 


