
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Adwentu – 28 listopada 2021 r. 

 
Dzisiaj na Nieszporach adwentowych o godz. 16:00 pobłogosławimy opłatki wigilijne, wieńce 
adwentowe i lampiony roratnie. 

Przez cały czas adwentu Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17:00, 
a w sobotę o godz. 7:00. Zachęcamy do włączenia się w nagradzanie dzieci za zaangażowany 
udział w roratach.  

W poniedziałek na godz. 18:30 serdecznie zapraszamy chórzystów i wszystkich chętnych 
młodzieńców i mężczyzn do wspólnego śpiewania w naszym chórze parafialnym. 

Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 17:00 
na Eucharystię oraz katechezę po Mszy św. 

W czwartek nauka przedchrzcielna o godz. 19:00 w salce przy parkingu. 

W piątki adwentu zapraszamy na godz. 18.00 na roraty dla młodzieży i dorosłych.  

W sobotę (4 grudnia) wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Msza św. za żyjących 
i zmarłych górników o godz. 10:30. Zapraszamy górników i ich rodziny. 

Również w sobotę, Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii zaprasza członków, 

słuchaczy i sympatyków Radia, na Mszę św. dziękczynną o godz. 7:00. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Godzina święta w czwartek o 
godz. 16:00. O godz. 17:00 roraty, sprawowanych w intencji kapłanów i o nowe powołania. 
Msza święta w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 17:00 
(nabożeństwo o 16:30). Msza św. ku czci Królowej Różańca Świętego w sobotę o godz. 7:00. 

Odwiedziny chorych w sobotę 4. grudnia. Adresy prosimy składać w zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. 

10 grudnia (piątek) od godz. 19:00 zapraszamy na Adwentowe czuwanie. W ramach tego 

modlitewnego wieczoru będzie również sprawowana Msza roratnia około godziny: 22:00  

Świece na stół wigilijny w ramach organizowanego, przez „Caritas” Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom i opłatki można nabywać w zakrystii lub kancelarii. 

W przyszłą niedzielę Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przed kościołem odbędzie się 
zbiórka ofiar do puszek przeznaczona na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Diecezji i Seminarium 

Duchownego. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary. 

Polecamy kalendarz parafialny na 2022 rok. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

W sobotę 11. grudnia zapraszamy na wspólny wyjazd jarmarkowy do Wrocławia. Koszt 60 zł, 
wyjazd o godz. 11:00. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 

 


