
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
3 NIEDZIELA ADWENTU GAUDETE! - 16.12.2018 

1. Dzisiaj 3. niedziela adwentu nazywana niedzielą Gaudete!, czyli Radujcie się! Zapraszamy na 
nieszpory o godzinie 17:30. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościo-
ła. Za wszystkie ofiary serdeczne dziękujemy 

2. W poniedziałek rozpoczynamy drugą część adwentu. Liturgia tych dni bezpośrednio przygotowuje 
nas do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. 

3. Przy bocznym ołtarzu jest wystawiony kosz na Dary Serca, które dzięki Zespołowi Charytatywne-
mu zostaną przekazane najbardziej potrzebującym parafianom. Prosimy o artykuły żywnościowe 
i słodycze. Można je składać do środy do godz. 12:00. 

4. Msze Święte roratnie: 

- poniedziałek, środa, piątek o 18:00 
- wtorek, czwartek, sobota o 6:50 

Zapraszamy młodzież i dzieci z lampionami. 

5. We wtorek o godzinie 16:30 spotkanie Kręgu Biblijnego. 

O 18:00 Msza Święta i konferencja dla rodziców dzieci przygotowujących się d o I Komunii Św. 

6. W środę o godzinie 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 19:00 modlitwa 
kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

7. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 
W naszych modlitwach pamiętajmy o małżeństwach i o tych, którzy przygotowują się do małżeń-
stwa. 

8. W tym tygodniu nie będzie dyżurów w stałym konfesjonale. 

9. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia codziennie pół godziny przed każdą Mszą 
Świętą oraz: 

- w czwartek (20 XII): 9:00 – 12:00 oraz 17:00 – 19:00, 
- w piątek (21 XII): 9:00 – 12:00 oraz 17:00 – 19:00, w tym dniu spowiedź dla młodzieży od 

godz. 19:00. 
- w sobotę (22 XII): 9:00 – 12:00 oraz 17:00 – 19:00, 
- w niedzielę (23 XII): 9:00 – 12:00 oraz 17:00 – 19:00, 
- w poniedziałek (24 XII): 9:00 – 12:00. 

10. W sobotę na Mszy Świętej o 8:30 harcerze przyniosą światełko betlejemskie. 

W tym dniu odwiedziny chorych od godziny 8:00. Chorych zgłaszamy w tym tygodniu  
w Zakrystii lub w Kancelarii Parafialnej 

11. W Drugie Święto 26.12 o godz. 12:00 chrzty i roczki. Dzieci można zgłaszać w tym tygodniu 
w kancelarii parafialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę 22.12 o godzinie 
17:00 w kancelarii parafialnej 

12. W zakrystii można nabyć świece Caritas oraz opłatki na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony będzie na Wigilijne Dzieło Pomocy Potrzebującym. 

13. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy Świętej 
i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. Zapraszamy na kawę i ciasto. 

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach, doli-
nach…” - w którym znajduje się plan kolędy, oraz „Gościa Niedzielnego” - którym znajduje 
się płyta z kolędami w wersji gitarowej, „Źródło” i inne tytuły. 

15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na nad-
chodzące dni tygodnia.  
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