
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
  I Niedziela Adwentu 28.11. 2021r.

1. Zapraszamy na Msze św.  Matce Bożej w adwencie czyli roraty od poniedziałku do 
soboty o godz. 7.00, a dla dzieci we wtoki i czwartki o godz. 17.00. 

2. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „Drzewko serc”. Każde serce zawieszone na 
drzewku oznacza konkretne dziecko z rodziny potrzebującej wsparcia, któremu 
należy kupić prezent i przynieść do kościoła do 15 grudnia. W tym roku są to 
głównie dzieci ze szkół specjalnych. Do kosza pod drzewkiem można wkładać 
słodycze dla dzieci. 

3. Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli napełnione zakupami tytki charytatywne. 
Kto chce może jeszcze wziąć tytki ze stolika prasowego, zrobić zakupy dla biednych 
i przynieść je do kościoła. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie osób potrzebujących 
wsparcia, którym możemy pomóc. Prosimy także zgłaszać osoby do których możemy 
posłać wolontariuszy w ramach wolontariatu domowego. Chodzi o osoby samotne i 
opuszczone, którym potrzeba pomocy i rozmowy. Potrzebni są także wolontariusze, 
którzy mogą poświęcić godzinę czy dwie dla drugiego człowieka. Zapisy w 
kancelarii i zakrystii. 

4. W czwartek o godz. 8.30 prosimy o pomoc w sprzątaniu dolnego kościoła. 
5. W czwartek po Mszy św. 18.00 spotkanie grupy biblijnej dolnym kościele. 

Zapraszamy do rozważania czytań najbliższej niedzieli.
6. W I czwartek miesiąca prosimy o modlitwę za kapłanów i kleryków. 
7. W I Piątek miesiąca zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. z modlitwą 

rodziców za swoje dzieci. Prosimy o przyniesienie napisanych na kartkach 
intencji modlitewnych, które będą odczytywane w czasie Mszy św. Po Mszy 
św. indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

8. W I Sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca.
9. Również w sobotę o godz. 10.00 ks. arcybiskup Grzegorz Ryś poświeci 

nasza kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy. 
10.W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 zapraszamy na różaniec fatimski i Mszę św. 

wynagradzającą za grzechy, o co prosiła Matka Boża w Fatimie obiecując ratunek dla 
świata i obfite łaski.

11. Intencja mszalne na nowy rok za żywych i zmarłych można zamawiać w zakrystii i 
kancelarii. 

12.Pamiętajmy o naszych zmarłych. Przyjmujemy jeszcze wypominki. 



13.Dziękujemy za wszystkie ofiary składne na tacę, ofiary indywidualne oraz ofiary 
przesyłane na konto parafialne. Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest Msza 
św. w ostatnią środę każdego miesiąca. Ostatnio: 100zł. i 50zł. 

14.Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, opłaty za gazety prosimy składać do 
skarbony umieszczonej w stoliku prasowym. 

15. W sklepiku można nabyć wigilijne świece Caritas pod chórem opłatki. 
16.We wtorek swoje imieniny będą obchodzić ks. Andrzej Szymaniec oraz p.o. 

kościelnego p. Andrzej Wojtalik.  Solenizantom składamy najlepsze życzenia: 
zdrowia i obfitości łask Bożych i modlimy się za nich. 


