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1. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś  o godz. 1815. 

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

o godz. 630. Do udziału w Roratach zapraśzamy śzczego lnie dzieci i prośimy, aby 

przyniośły ze śobą lampiony.  

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 

1800. 

• Żywy Różaniec  w przyśzłą niedzielę o godz. 1530. 

4. Zapraszamy młodzież szkół średnich przygotowującą się do sakramentu 

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

we wtorek, 6 grudnia, o godz. 2000 do śali ś w. Jo zefa. 

5. Msza św. zbiorowa z nowenną do św. Józefa we wtorek o godz. 1900. 

6. Msza św. zbiorowa z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ś rodę o 

godz. 1800. 

7. Z racji pierwszej środy miesiąca naboz en śtwo do Przeczyśtego Serca S więtego 

Jo zefa po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada w czwartek, 8 grudnia. Z 

racji tej uroczyśtoś ci odprawiona zośtanie tradycyjnie Mśza ś w. o godz. 1200. 

9. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na 

Mszę św. inicjacyjną w przyśzłą niedzielę o godz. 1130. Po Mśzy ś w. śpotkanie w 

koś ciele. 

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



11. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

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

składaną na tacę, 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. 

12. Opłatki wigilijne i sianko na stół wigilijny moz na dziś  nabyc  przy wyjś ciu z 

koś cioła. 

13. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbieramy dziś  do puśzek 

przed koś ciołem. 

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

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 10 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

15. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Dariusza 

Gawedę. Mo dlmy śię takz e za tych zmarłych parafian, kto rych pogrzeby  

śprawowano  poza parafią: śp.  Michalinę Chodorowską-Kwiecień i Jana 

Koniecznego. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


