
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
28 LISTOPADA  2021 roku - I NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dziś rozpoczynamy Adwent i zarazem Nowy Rok w Kościele AD 2021/2022 pod hasłem  „ Posłani w pokoju 
Chrystusa”. 
O 17.00 Msza św. z udziałem młodzieży. Obecność bierzmowanych obowiązkowa. Przypominam, że z 
końcem 30 listopada mija termin dostarczenia przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych potwierdzenia 
od katechety udziału na lekcjach religii. Bez tego dowodu nie będzie możliwości przyjęcia sakramentu. 

2. Roraty - czyli Msze św. o NMP w Adwencie od poniedziałku do piątku o 17.00. Przychodźmy całymi rodzinami. 
Możliwie codziennie proszę kandydatów do bierzmowania kl.VII i VIII, ze szkół ponadpodstawowych i dzieci 
przygotowujące się do I komunii św. Dzieci przynoszą do kościoła zapalone lampiony. Dorośli i młodzież w 
czasie Rorat będą mieli świece. Lampiony do nabycia w zakrystii. 

3. W tygodniu I czwartek i piątek, sobota miesiąca. Okazja do sakramentu pojednania od 16.00 dla młodzieży 
w czwartek, a dla dzieci w piątek. Objazd chorych będzie bliżej Świąt Bożego Narodzenia. Termin podamy 
później. 

4. W piątek po Mszy św. roratniej zapraszam na katechezę rodziców oraz chrzestnych, którzy zamierzają 
ochrzcić dzieci w grudniu i styczniu. 

5. W najbliższą sobotę o 16.00 spotkanie Matek i Ojców Różańcowych. 0 16.30 Różaniec wynagradzający i 
Nabożeństwo I sobót miesiąca. 

6. Do 30 listopada trwa nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny. W ramach nowenny odmawiamy 
litanię do świętego i Pod Twoją obronę. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

7.  Od przyszłego tygodnia będzie można nabywać poświęcone opłatki i świece „Caritas" na wigilijny stół.                    
W tym roku mała świeca: 8.50 zł a duża 18 zł . Przed kościołem za tydzień dzieci zapraszają do zakupu kartek 
świątecznych. Zebrane środki będą przeznaczone na Sierociniec w Tanzanii, który prowadzi misjonarka z 
Polski S. Rut Ciesielska / dom, w którym mieszka znany nam już z wcześniejszych pomocy mały – chory 
Emmanuel/. 

8. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli swój dar na składkę remontową w zeszłą niedzielę.. 

9. W tym tygodniu biuro parafialne czynne bez zmian. 

10.  W kalendarzu liturgicznym:  
- we  wtorek – św. Andrzeja Ap. 
- w piątek- św. Franciszka Ksawerego.. 

11. Zmarła nasza Parafianka: śp. Aniela Paternowska l.91 z Dusznik. Pogrzeb odbył się w środę. Dobry Jezu….                                                                                                     

12. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 6 zł /rozważania na nowy miesiąc/, Gość Niedzielny / kalendarz na 
Nowy Rok / i Miłujcie się – 5 zł i inne. 

13. Dziękuję  za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać Paniom: Kasi, Monice i Bogusi za wykonanie dekoracji 
adwentowej i wieńca, Panom Darkowi i Radkowi za zawieszenie hasła na nowy rok. Za wszelką pomoc i 
życzliwość, za prace na plebanii, za prace przed probostwem przy położeniu nowego chodnika / szczególnie 
Panom Sławkowi, Markowi, Pawłowi i Antoniemu / . Bóg zapłać darczyńcom, za ofiary, za dary kulinarne, 
upieczone ciasto. Na radosne przeżywanie Adwentu niech Bóg wszystkim błogosławi ! 

 


