
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2019 r. 

Mamy dwa nowe różowe ornaty.  Kolor różowy przewidziany jest na niedziele Gaudete (III 
Adwentu) i Laetare (IV Wielkiego Postu), jako rozjaśniony fiolet symbolizuje radośd 
w  okresie pokuty i oczekiwania. 

Dzieci z parafialnej świetlicy im. św. Jana Pawła II w miniony czwartek uczestniczyły 
w  przeglądzie kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy pod niebiosa”, gdzie zostały wyróżnione 
nagrodą pierwszego miejsca. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  
Okazja do spowiedzi jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i tygodniu przed Mszą św. 
wieczorną. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania, grupa która rozpoczęła I rok przygotowao, 
dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00. Proszę przynieśd dzienniczki. 
Modlitwę różaocową o godz. 17.30 oprócz środy i piątku prowadzi Żywy Różaniec. Dzisiaj 
i jutro w czasie różaoca będą odmawiane modlitwy w ramach Nowenny do Matki Bożej 
Rozwiązującej Węzły. 

W czasie adwentu roratnie Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do soboty są 
o godz. 18.00. Dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki, a dla młodzieży i dla dorosłych we 
wtorki i czwartki. 
Przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w sobotę 21 grudnia. 
W styczniu z racji kolędy kapłani nie będą chodzid do chorych, chyba że w nagłej potrzebie. 
Za tydzieo w niedzielę będzie składka inwestycyjna. Dzieło budowy Domu Pokuty 
polecamy ofiarności Drogich Parafian, a ofiarodawców Matce Bożej Fatimskiej. 
Kiermasz stroików i ozdób świątecznych przygotowany przez Zespół Szkół Odzieżowych za 
tydzieo w niedzielę przed kościołem. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz Domu 
Dziecka na zakup przyborów szkolnych. 

Organizujemy Nartorekolekcje od 26 do 31 stycznia 2020 r. w Bodzanowie. Orientacyjny 
koszt 600 zł. Ilośd miejsc ograniczona. Zapisy w zakrystii. 

Nabożeostwa w tygodniu: w środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
o godz. 17.30 do św. Józefa, w piątek rano św. litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
o godz. 17.30 koronka i litania do Miłosierdzia oraz ucałowanie relikwii. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do 
różaoca, w piątek od godz. 8.30 do nabożeostwa 

Dzieci i młodzież przygotowującą się do bierzmowania prosimy o niewchodzenie na chór. 

Pobłogosławione opłatki wigilijne oraz świece wigilijne można nabyd w zakrystii. 
Dziękujemy za zgłoszenie dwóch choinek na dekorację kościoła na Boże Narodzenie. Jeśli 
ktoś jeszcze ma taką możliwośd, to prosimy o kontakt. Z góry Bóg zapład. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Jak kardynał 
Krajewski zamienił rzymski pałac w dom dla ubogich; O tym, jak rodziło się kapłaoskie 
powołanie papieża Franciszka; Dawne tradycje wigilijne. W Niedzieli: Wiara daje szczęście; 
Jezus rodzi się w rodzinie; Ogród na pustyni. Już za tydzieo numer świąteczny z płytą – 
Kolędy i pastorałki GOLEC UORKIESTRA, śpiewnikiem i kalendarzem. 

 
 


