
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

4 grudnia 2022 roku - II NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Dziś Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie . Przed kościołami w 

całej Polsce zbiórka na ten cel. 

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. 

3. W czwartek Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP. Od 12.00 - 13.00 można 

przeżyć w kościele GODZINĘ ŁASKI.  Msza św. o 17.00. Poświęcenie medalików i 

łańcuszków dla dzieci komunijnych, a przekazanie ich będzie w niedzielę  na Mszy św. o 

godz. 10.30. Odpust w Bytyniu o godz. 18.00 . Biuro nieczynne. 

4. W piątek o godz. 20.00 zapraszam na Czuwanie Adwentowe przed NS do godz. 21.00!!!! 

Obowiązkowo proszę wszystkich kandydatów do bierzmowania!!!! Od północy dyżur osób 

modlących się różańcem za Ojczyznę – Nieustający Różaniec 

5. Za tydzień przypada III  NIEDZIELA ADWENTU (  RADOŚCI – GAUDETE ) .  

6. Od dziś można nabywać poświęcone opłatki i świece „ Caritas" na wigilijny stół. Cena 

świec : duża – 20 zł, mała – 10 zł. Ofiary za sianko przeznaczamy na misje.  

7.  W kalendarzu liturgicznym:  

- w środę - św. Ambrożego bp. i dk 

8. - w czwartek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

9. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł; Historia – Przewodnik – Powstanie 

Wielkopolskie – 7 zł ; Mały Przewodnik dla dzieci – 8 zł ; Gość Niedzielny, Mały Gość dla 

dzieci oraz Dobre Nowiny. 

10.  Trwają prace w kościele przy zakładaniu nowej instalacji elektrycznej, prace przy garażu. 

Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy okazali jakąkolwiek życzliwą pomoc dla kościoła 

/ za jego sprzątanie / i przy plebanii. Życzę wszystkim błogosławionego nowego tygodnia. 

 


