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Ogłoszenia Parafialne 

Rok C, I Tydzień Adwentu 

2018-12-02 

 

Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek  - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 

wtorek - wspomnienie św. Barbary 

czwartek  - wspomnienie św. Mikołaja  

piątek - wspomnienie św. Ambrożego, bpa i Doktora Kościoła 

sobota -  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

Rozpoczynamy Adwent, czas naszego duchowego odrodzenia i przygotowania do świąt          

narodzenia Zbawiciela. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w Roratach, które          

będziemy odprawiać w dni powszednie codziennie o godz. 18.00. 

We wtorek swoje imieniny obchodzi S. Barbara posługująca w naszym kościele.           

Życzymy jej wiele Bożych łask i opieki Matki Najświętszej. Będziemy sie modlić w Jej intecji               

w czasie Mszy św. porannej.  

W środę zmiana tajmnic różańcowych. O godz. 17.30 wystawienie Najświętszego          

Skaramentu i wspólny Różaniec. W sposób szczególny zapraszamy Różę Młodzieżową św.           

Piusa V. W czasie Mszy św. odnowienie przyrzeczeń i przyjęcie sztandaru Matki Bożej             

Różańcowej.  

I czwartek w czasie Mszy św. wieczornej polecamy Bogu prośbę o nowe i święte              

powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii.  

I Piątek miesiąca - spowiedź rano od 6.30-7.00, po południu od 17.00. Wyjazd do              

chorych od godz. 9.00. Msza św. o godz. 18.00 w intencji Straży Honorowej Najświętszego              

Serca Pana Jezusa. O 20.15 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież.  

W sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w           

tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 17.00 i 18.00. W czasie Mszy św. o 18.00 dzieci przygotowujące                 

się do I spowiedzi  i Komunii św. otrzymają poświęcone cudowne medaliki.  

W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11.00 będziemy się modlić w intecji Ks.                

Proboszcza z okazji Jego imienin.  

Dziś odbywają się wybory do Rady Dzielnicy. Nie przechodźmy obojętnie wobec           

możliwości wyboru tych, których znamy, i którzy mogą działać na rzecz poprawy naszego             

codziennego życia.  

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Stanisława Bilska 

środa g.7.00 + Stanisława Bilska 

czwartek g.7.00 + Stanisława Bilska 

piątek g.7.00 + Stanisława Bilska 

sobota g.7.00 + Maria Frach  
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