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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. Nieszpory dzis  o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dzis  o godz. 1530. 

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

1800. 

4. Łaskę odpustu zupełnego moz emy zyskac  we wtorek, 14 grudnia,  w uroczystos c  

s w. Jana od Krzyz a, drugiego patrona naszego kos cioła, uczestnicząc w naszym 

sanktuarium we Mszy s w. i modląc się w intencjach papiez a.   

5. Msze św. w każdy wtorek o godz. 1900, połączone z Nowenną do Św. Józefa, 

odprawiane są w naszym sanktuarium w intencjach zbiorowych. 

6. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy od przyszłej niedzieli. Poprowadzi je 

Ojciec Jan C wikowski z klasztoru Ojco w Redemptorysto w z Gliwic.  Szczego łowy 

program rekolekcji znajdziemy w  gazecie  parafialnej i w gablocie przed kos ciołem. 

7. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn w przyszłą niedzielę, 19 grudnia o godz. 2000. 

Naboz en stwo zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.   

8. Duet muzyczny SANCTUS wystąpi w przyszłą niedzielę podczas wszystkich Mszy 

s w. z oprawą muzyczną, a po liturgii z minikoncertem. Po Mszach s w. będzie moz na 

nabyc  płyty z ich nagraniami za dobrowolną ofiarę przeznaczoną na leczenie 

chorego dziecka. 



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

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 8 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki. Do dzisiejszego numeru „Niedzieli” dołączono Kalendarz na 

2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


