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1. Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny czasem Adwentu. Okres Adwentu 

ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi; jest także 

czasem, w którym nasza uwaga jest skierowana ( przez tę pamiątkę ) na oczekiwanie 
przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Z tych dwóch powodów Adwent ma być dla nas 

czasem świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem. Hasłem programu 

duszpasterskiego Kościoła w naszej Ojczyźnie są słowa: W mocy Bożego Ducha. 
2. Wzorem radosnego oczekiwania jest dla nas Matka Najświętsza. Nasze uczestnictwo we 

Mszy św. roratniej niech będzie tego wyrazem. Nie tylko dla dzieci, ale także dla 
młodzieży i starszych parafian Roraty odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 

18:00. Prosimy, aby dzieci przychodziły z lampionami. 
3. Od poniedziałku wznawiamy odmawianie różańca za Ojczyznę. Zapraszamy na godz. 17:30. 

Modlimy się, aby w Polsce zapanowały pokój, sprawiedliwość i zgoda. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do 

spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00 i w sobotę 
od godz. 17:30. 

5. W sobotę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Msze święte o godz. 8:00, 12:00 i 18:00. W tym dniu czas skupienia będzie 

przeżywała Wspólnota Żywego Różańca: o godz. 11:00 – adoracja Najświętszego 

Sakramentu, o 11:30 – konferencja duchowa: Moja zbroja. Jaka moc tkwi w szkaplerzu?,  
o godz. 12:00 – Msza św. w Godzinie Łaski. 

6. Młodzież z klasy VII i VIII szkoły podstawowej, która przygotowuje się do sakramentu 
bierzmowania zapraszamy wraz z rodzinami w sobotę, 8 grudnia, na Mszę św.  

o godz.12:00. 
7. Spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii w przyszłą niedzielę, 9 grudnia, o godz. 15:30. 

Szczególnie zapraszamy małżeństwa z małymi dziećmi. Rozpoczęcie w kościele wspólną 

modlitwą, potem spotkanie przy kawie i herbacie. Pragniemy zorganizować Bal Karnawałowy 

dla dzieci w Sali Karmelitańskiej w niedzielę ( po południu ) 10 lutego 2019 roku. Szczegóły 

podamy w przyszłym tygodniu. 

8. Osoby wyjeżdżające w przyszłym roku ( w maju ) do Kotliny Kłodzkiej mają spotkanie dzisiaj  

o godz. 16:30 w Sali Karmelitańskiej, gdzie będzie możliwość dokonania pierwszej wpłaty. 

9. We najbliższy wtorek, 4 grudnia, o godz. 23:00 w Katedrze Poznańskiej – Requiem  

za duszę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Szczegóły na plakatach w gablotach ogłoszeń. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



10. Przed świętami Bożego Narodzenia z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych i starszych 

parafian, do których nie przychodzimy regularnie co miesiąc. Chorych prosimy zgłaszać  

w biurze parafialnym. O terminie odwiedzin poinformujemy w przyszłą niedzielę. 

11. Dziękujemy za adwentowy wieniec dla naszego kościoła, który podobnie jak w latach 

ubiegłych przygotował p. Tomasz Talarczyk. 

12. W zakrystii po liturgii oraz w Caritas Parafialnej w ciągu tygodnia ( ul. Łąkowa 3 ) można 

nabywać świece wigilijne ( cena: duża – 13 zł, mała – 6 zł ). 

13. Tytki charytatywne można po wypełnieniu darami dla potrzebujących pozostawić w zakrystii. 

Bardzo dziękujemy za ten dar serca! Zachęcamy do włączenia się jeszcze do tej akcji 

miłosierdzia. 

14. Przy wyjściu z kościoła ( na stoliku pod chórem ) zostały wyłożone kalendarze na rok 2019 –  

– jest to dar Archiwum Archidiecezjalnego dla naszej parafii. Kalendarze – za dobrowolną 

ofiarą stanowią cegiełkę na remont dachu naszego kościoła. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać! 

15. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy 

komentarze biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i ciekawe artykuły. Polecamy także 

okolicznościowy numer naszego pisma parafialnego Przy studzience ( cena – 4 zł ). 

16. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Barbara Lorenc, Józef Kuligowski, Jolanta Kosmowska i Kinga Skowron. 

Wieczny odpoczynek… 


