
Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Adwentu 27. XI. 2022 r. 

1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy 

przeżywać  w Polsce pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Adwent to czas 

świętego  i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia 

i w dniu ostatecznym. 

2. W dni powszednie Adwentu od poniedziałku do soboty o godz. 7.00 „roraty” dla starszych 

, czyli Msza Święta wotywna  o Matce Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się 

na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”. Serdecznie 

zapraszamy Chór kolegiacki, członków wszystkich grup duszpasterskich i wszystkich 

parafian.  

3 Dla dzieci i młodzieży roraty od poniedziałku do piątku włącznie o godzinie 18.00. 

Zachęcamy, by każde dziecko przychodziło na roraty z lampionem. Każdego dnia dzieci będą 

losowały dzieciątko Jezus i otrzymywały obrazki związane z tematem tegorocznych rorat. 

Dzieci z klasy III i IV każdego dnia uczestniczą w roratach  w ramach przygotowania                    

do I Komunii św., i do rocznicy.  

4. W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe 

ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się w III niedzielę adwentu                

11 grudnia. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu. 

5. Tydzień temu młodzież zbierała do puszek 1570 zł na świąteczne paczki dla dzieci                       

Bóg zapłać za złożone ofiary.   

6. Na progu nowego roku liturgicznego powierzajmy wszystkie sprawy Kościoła, parafii                  

i naszych rodzin opiece Matki Bożej Pocieszenia. Nowenna do Matki Bożej w środę                         

o godz.17.45. W poniedziałek po wieczornej Eucharystii adoracja eucharystyczna.  

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

Tradycyjne nabożeństwa eucharystyczne odprawimy po porannej Mszy św. Spowiedź 

codziennie przed Mszą św. W I piątek spowiedź święta od godz. 17.30. Chorych z posługą 

sakramentalną odwiedzimy według stałego porządku. 

8. W zakrystii i pod chórem są do nabycia świece wigilijne Caritas. Duża świeca 20 zł, mała 

świeca  10 zł. Zakupem świecy wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Można także 

nabyć poświecone opłatki na stół wigilijny. Ofiary złożone z tej racji przeznaczymy na 

pokrycie kosztów renowacji kinkietów i żyrandoli w kościele. Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom wspierającym renowacje kinkietów i żyrandoli. Bóg zapłać za wszystkie ofiary 

wpłacone na konto parafii, oraz za przekazane osobiście. Dziękuje za ofiarę od  wspólnoty 

Żywego Różańca 3200 zł,  od  Chóru kolegiackiego 1000 zł, od pewnej rodziny 1000 zł.  



9. W drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. 

W kościele odbędzie się także zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.                  

11. Dziękujemy ks. Adamowi, Pani Józefie za przygotowanie dekoracji adwentowej                     

w kościele.  

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej - naszego tygodnika katolickiego ” Niedziela” 

13. Za tydzień taca na olej do ogrzewania kościoła. Po Mszy św o godz. 12.00 spotkanie dla 

dzieci i rodziców klas III przygotowujących się do I komunii św. O godz. 15.00 Msza św dla 

osób nie w pełni sprawnych. O godz. 17.15 spotkanie dla Żywego Różańca wymiana tajemnic 

o godz. 17.30 - Nabożeństwo Różańcowe. 

 

Nie wiemy, kiedy powróci nasz Pan na ziemię. Czuwajmy więc, a błogosławieństwo Boga 

niech nas umocni w nadziei, że Pan nasz na pewno przyjdzie aby nagrodzić tych,                  

którzy czynią sprawiedliwość i strzegą Jego dróg. 

 


