
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

DRUGA NIEDZIELA 
ADWENTU ROK „C”  

 

5 grudnia 2021 r. 

 

 

 

1. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia 

o godz. 630. Do udziału w Roratach zapraszamy szczego lnie dzieci i prosimy, aby 

przyniosły ze sobą lampiony.  

2. Rok Świętego Józefa kon czy się w Uroczystos c  Niepokalanego Poczęcia NMP w 

s rodę, 8 grudnia. Z tej racji dzis  na zakon czenie kaz dej Mszy s w. odmo wimy 

wspo lnie Akt zawierzenia narodu polskiego i Kos cioła w Polsce Ś więtemu 

Jo zefowi. Przy wyjs ciu z kos cioła nalez y zabrac  ze sobą wydrukowany tekst tego 

Aktu, wspo lnie w domu odmo wic  z najbliz szymi i podpisac . Akt ten ponowimy w 

s rodę podczas Mszy s w. o godz. 1200. 

3. Nieszpory i procesja eucharystyczna dzis  o godz. 1815. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 

1800. 

5. Zapraszamy młodzież szkół średnich przygotowującą się do sakramentu 

bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na spotkanie 

we wtorek, 7 grudnia, o godz. 2000 do sali s w. Jo zefa. 

6. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada w s rodę, 8 grudnia. Z racji 

tej uroczystos ci odprawiona zostanie tradycyjnie Msza s w. o godz. 1200. Tego dnia 

kon czy się Rok Ś więtego Jo zefa – ogłoszony przez Papiez a Franciszka. 

7. W związku z ogłoszonym Rokiem Świętego Józefa i ustanowieniem naszego 

sanktuarium jubileuszowym kościołem stacyjnym, Msze św. w każdy wtorek 

o godz. 1900, połączone z Nowenną do św. Józefa, odprawiane są w intencjach 

zbiorowych. 



8. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy za dwa tygodnie, od Czwartej Niedzieli 

Adwentu. Poprowadzi je Ojciec Jan C wikowski z klasztoru Ojco w Redemptorysto w 

z Gliwic.  Śzczego łowy program rekolekcji znajdziemy w  gazecie  parafialnej i w 

gablocie przed kos ciołem. 

9. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

11. Opłatki wigilijne i sianko na stół wigilijny moz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z 

kos cioła. 

12. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbieramy dzis  do puszek 

przed kos ciołem. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 8 zł. – niestety wzrosła od tego numeru 

o 2 zł.. - plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki. 

14. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Elżbietę Jankowską 

i Andrzeja Staśkiewicza. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek ..... 

 

 

 

 


