
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

11 grudnia 2022 roku - III NIEDZIELA  ADWENTU. 
 

1. Dziś  III  NIEDZIELA ADWENTU (  RADOŚCI – GAUDETE ) . W tym tygodniu w naszym dekanacie 
będziemy przeżywali spowiedź adwentową. W naszej parafii tradycyjnie w środę. 
Zachęcam do pojednania się z P. Bogiem i bliźnimi , żeby godnie i prawdziwie po chrześcijańsku przeżywać 
Uroczystość Narodzin Pana Jezusa. Godziny spowiedzi : od 9.30 – 11.00 ; od 15.00 – 16.30 i od 19.15 – 
20.00. Z uwagi na spowiedź w środę:  biuro od 9.00 – 9.30 : w pozostałe dni jak zwykle Ze względu na 
spowiedź w innych parafiach w czwartek nie będzie wystawienia NS. 

2. Roraty – czyli Msze św. o NMP od poniedziałku do piątku o 17.00. 

3. Chciałbym prosić rodziców dzieci komunijnych, żeby podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich latach  
przygotowali kościół do Uroczystości Bożego Narodzenia. Chodzi o przystrojenie choinek, żłóbka oraz 
gruntowne posprzątanie kościoła i obejścia. Będzie to w piątek 23 grudnia od 9.00. Na Wielkanoc podobną 
prośbę będę kierował do rodziców młodzieży bierzmowanej. 

4. Po Mszach św. pod chórem można nabywać świece Caritas / mała w cenie 10 zł -  duża 20 zł / oraz 
poświęcone opłatki na Wieczerzę wigilijną. 

5. Do chorych ze spowiedzią i komunią św. adwentową udam się : we wtorek 13.12 – od 9.00 Duszniki / trasa 
z I piątku /, a w czwartek od – 9.00 wioski / trasa z I czwartku /.  

6. We wtorek 13- fatimska. Różaniec przed Mszą św. o 16.30.  

7. W piątek o godz. 20.00 zapraszam na Czuwanie Adwentowe przed NS do godz. 21.00!!!! Obowiązkowo 
proszę wszystkich kandydatów do bierzmowania!!!!  

8. Za tydzień przypada III  niedziela miesiąca – składka budowlana.  

9. Można nabywać poświęcone opłatki i świece „ Caritas" na wigilijny stół. Cena świec : duża – 20 zł, mała – 10 
zł. Ofiary za sianko przeznaczamy na misje.  

10. W kalendarzu liturgicznym:    we wtorek – św. Łucji    - w środę - św.  Jana od Krzyża 

11. 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. 

12. 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. 

 


