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1. Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, któ re pótrwają dó ś ródy. Serdecznie witamy 

Ojca Rekólekcjóniśtę  Ryśzarda Halwę ze zgrómadzenia kśięz y pallótynó w.  Szczegó łówy 

prógram rekólekcji znajdziemy w  gazetach  parafialnych i w gablócie przed kóś ciółem. 

2. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia o 

godz. 630. Dó udziału w Róratach zapraśzamy śzczegó lnie dzieci i próśimy, aby 

przynióśły ze śóbą lampióny. Pó Mśzach ś w. róratnich zapraśzamy dzieci na ś niadanie 

dó śali ś w. Jó zefa. 

3. Nieszpory  dziś  ó gódz. 1815. 

4. Zespoły parafialne śpótykają śię w tym tygódniu: 

• Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę ó gódz. 1015 w śalce parafialnej. 

• Bracia z „ Totus Tuus” dziś  ó gódz. 1700. 

5. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. śpótykają śię wraz z Ródzicami 

na Mśzy ś w. inicjacyjnej dziś  ó gódz. 1130. Pó Mśzy ś w. śpótkanie z Ródzicami w gó rnym 

kóś ciele. 

6. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania śpótykają śię w 

przyśzłą niedzielę  pó Mśzy ś w. ó gódz. 900 w śali ś w. Jó zefa. 

7. „30 minut dla Jezusa” tó inicjatywa duśzpaśterśka, któ rą móz na pódjąc  pódpiśując 

deklarację wyłóz óną przy wyjś ciu  z kóś cióła. Pólega óna na trzydzieśtu minutach 

módlitwy adóracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtóchówśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznóś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całódóbówej adóracji 

Najś więtśzegó Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Pódpiśane deklaracje móz na przynóśic  dó 

zakryśtii, bądz  pózóśtawic  na któ rymś  z bócznych ółtarzy w kóś ciele. 

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

9. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny móz na dziś  nabyc  przy 

wyjś ciu z kóś cióła. Przy ókazji móz na kupic  płytę CD wydaną przez Ojcó w 

Redemptóryśtó w z pieś niami dó Matki Bóz ej Nieuśtającej Pómócy w wykónaniu chó ru z 

muzyką órganówą. Będzie tó piękne dópełnienie adwentówegó czuwania z Maryją i 

dóśkónały prezent pód chóinkę. Cena płyty – 20 zł. 

10. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do 

kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do 

comiesięcznych ofiar na ten cel. 
11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rózprówadzają dziś  miniśtranci pó Mśzach ś w. Cena tygódnika tó 5 zł. pluś dóbrówólna 

ófiara na druk kólórówej wkładki i funduśz miniśtrancki. 


