OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ADWENTU 05. 12. 2021
1. ADWENT – to dobry czas na osobistą refleksję nad swoim duchowym życiem, to czas
prostowania i porządkowania w sercu tego, co może być pokręcone i wyboiste.
Dziękujemy Bogu za dobry czas rekolekcji adwentowych, które ukazały nam głębię i
piękno Eucharystii. W dni powszednie zapraszamy serdecznie na Roraty – Mszę św. o
g. 6.00 ku czci Najśw. Maryi Panny. Dzieci zapraszamy na poczęstunek po Roratach,
2. POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE – dziś dzień duchowego i materialnego
wsparcia – poprzez zbiórkę do puszek - dzieł prowadzonych przez Kościół:
 Z Polski pracuje na Wschodzie: 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów
zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych oraz wolontariusze świeccy
 Wsparcie dotyczy dotacji na budowę nowych świątyń, odbudowę oraz renowację
kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych, świetlic, przedszkoli, domów dziecka,
domów samotnej matki, ośrodków dla bezdomnych
3. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 8 grudnia – wypada w
środę. Zapraszamy na Mszę św. o g. 11.00 i na nabożeństwo Godzinę Łaski po Mszy św.
Wieczorem po Mszy św. o g. 18.00 będzie odśpiewany Akatyst ku czci Niepokalanej.
4. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE i zmiana tajemnic dziś o g. 17.00.
Spotkanie formacyjne dla FZŚ będzie we wtorek o g. 16.30 w salce.
5. WYSTRÓJ KOŚCIOŁA – zwyczajowo można składać w zakrystii dobrowolne

ofiary na kwiaty i dekoracje naszego kościoła na uroczystość Narodzenia Pańskiego.
6. WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA: podobnie - jak ostatnio - będzie na
zaproszenie przez daną rodzinę lub osobę. Specjalne zielone karteczki są wyłożone
na stoliku pod chórem. Należy podać nazwisko, adres i nr tel. oraz przekazać w
zakrystii, kancelarii lub wrzucić na tacę.
7. POŚWIĘCONE OPŁATKI są wystawione przed ambonką oraz dostępne w zakrystii
(także sianko pod opłatki) oraz w kancelarii.

8. WARSZTATY OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH dla dzieci ze Szk. Podstawowej będą
w sobotę 11.12 o g. 10.00 w salce. Prosimy dzieci o zabranie ze sobą nożyczek.
9. ZASADY SANITARNE – bez względu na osobiste opinie czy przekonania ks. bp
Edward prosi o przestrzeganie w kościele zasad sanitarnych – zakładania maseczek,
dystansu i dezynfekcji.
10.ŚWIECA CARITAS, która tworzy polską Wigilię – można ją nabyć przy głównym
wyjściu z kościoła – dochód jest przeznaczony na Dzieło Pomocy Dzieciom.
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Spojrzenie Ojca – kolejna katecheza adwentowa,
Droga do prostoty – o potrzebie wyciszenia i modlitwy, O Niepokalanej i św. Józefie…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Agnieszka Borucka, lat 84, z ul. Wyspiańskiego,
+ Czesław Milusz, lat 75, z ul. 1go Maja,
+ Tadeusz Byszewski, lat 61, z ul. Żeromskiego,
+ Teresa Mazurek, lat 67, z ..... (pogrzeb w poniedziałek o 10)
+ Sylwia Uchman, lat 46, z ul. Powstańców Warszawskich (pogrzeb we wtorek o 14),
+ Józef Dworak, lat 64, z ul. Hotelowej (pogrzeb we wtorek o 10),
+ Izabela Krakowiak, lat 86, z ul. Pułaskiego (pogrzeb w sobotę o 10),
+ Teresa Słupska, lat 74, z Powstańców Warszawskich (pogrzeb w środę o 14). Dobry Jezu…

