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1. Okres Adwentu ma podwójny charakter – jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego, w której przeżywamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi i jest równocześnie 

okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa przygotowujemy się do Jego 

powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego                 

ale i radosnego oczekiwania. 

2. O jutra, tylko w dni tygodnia, o godz. 6.30 Msze święte roratnie.  Od 6.10 Godzinki do NMP. Wraz z 

Maryją czuwając oczekujemy Narodzenia Bożego Syna. Zapraszam wszystkich na to nasze 

czuwanie. Dzieci przychodzą z lampionami do zakrystii i będzie wspólne wyjście. Na stoliku z 

gazetami będą w dwóch pojemnikach losy z numerkami do wylosowania figury Matki Bożej, którą 

przynosimy następnego dnia. Pojemniki będą podpisane dla dorosłych i dla dzieci. Numery mają 

inny kolor. Dzieci za uczestnictwo będą otrzymywały stosowne pamiątki. Nasza myśl przewodnia – 

Droga do Betlejem. 

3. We wtorek Święto Św. Andrzeja, Apostoła. 

4. Pierwszy czwartek miesiąca – modlić się będziemy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie 

zakonne i za powołanych z naszej parafii.  

5. Pierwszy piątek miesiąca – nabożeństwo po Roratach. 

6. Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo po Roratach. 

7. Pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. O godz. 9.40 – zmiana tajemnic różańcowych. 

Na Mszy świętej o godz. 10.00 poświęcenie medalików dla klasy III. Zapraszam dzieci i rodziców. 

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

8. Spowiedź przez cały tydzień codziennie przed Mszą świętą. 

9. Można nabywać opłatki wigilijne. Zostały one poświęcone. Ofiary składane z tej okazji będą 

przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Zapisy tych ofiar w zeszycie w zakrystii. Świece wigilijne 

jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – cena 10 zł. Duże 25 zł. Ilość ograniczona. Będą w tym 

tygodniu. 

10. Dziękuję za wspólną modlitwę wypominkową. Gdybym zmienił imię lub nazwisko odczytując 

kartki wypominkowe to proszę wiedzieć, że Miłosierny i Dobry Bóg już o nich wiedział kiedy 

pisaliście te imiona i nazwiska. On wszystko wie i może. Jeszcze te dwa dni możemy zyskać odpust 

zupełny i ofiarować je duszom w czyśćcu cierpiącym. 

11. Rekolekcje adwentowe będą 17 – 19 grudnia. Spowiedź 18 grudnia. Szczegóły później. 

12. Kancelaria parafialna czynna po Mszy świętej. 

13. Pamiętajmy – dbajmy o siebie i innych. 

14. Dziękuję za posprzątanie świątyni na niedzielę 

15. Zachęcam bardzo do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

 

Pozostałe ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

 

 


