
 

   II NIEDZIELA ADWENTU 

09.12.2018 

 

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie. Po liturgii przed kościołem zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie, zwłaszcza w krajach byłego Związku Radzieckiego. Bóg zapłać! za złożone na ten 

cel ofiary. 

2. Zapraszamy do udziału w Roratach. 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 5 minut przed rozpoczęciem Mszy św. 

3. Różaniec za Ojczyznę – w naszym kościele – od poniedziałku do piątku o godz. 17:30. 

Wspólnie modlimy się, aby w Polsce zapanowały pokój, sprawiedliwość i zgoda. 

4. Spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii dzisiaj 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 niedzielę, 

10 lutego 2019 roku – w Sali Karmelitańskiej w godzinach popołudniowych. 
Zainteresowanych rodziców zapraszamy do zakrystii po Mszy św. w przyszłą niedzielę. 

5. Przed świętami Bożego Narodzenia – w sobotę, 22 grudnia, od godz. 9:30 – z posługą 

sakramentalną odwiedzimy chorych i starszych parafian, do których nie przychodzimy 

regularnie co miesiąc. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym. 

6. Dzisiaj z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka podczas Mszy św. będzie przeznaczona  

na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane  

w kościele i przekazywane na konto parafii. Jednocześnie informujemy, że do końca 
listopada br. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Miejskiego 

Konserwatora Zabytków przez naszą parafię zostały złożone wnioski o dofinansowanie 
remontu – wymiany pokrycia dachowego naszego kościoła. 

7. Opłatki wigilijne można nabywać w Caritas Parafialnej ( przy ul. Łąkowej 3 ) dzisiaj po każdej 

Mszy św., z wyjątkiem wieczornej, oraz w ciągu tygodnia. Informujemy, że nikt z naszego 

polecenia nie roznosi i nie rozprowadza opłatków na terenie parafii. 

8. W zakrystii po liturgii oraz w Caritas Parafialnej dzisiaj i w ciągu tygodnia można nabywać 

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

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

Bardzo dziękujemy za dar serca i włączenie się do tej szczególnej akcji miłosierdzia! 

10. 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! 

Ogłoszenia duszpasterskie 



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

komentarze biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych, artykuły oraz wywiad z zakonnikiem 

trapistą – o. Michałem Zioło, Polakiem mieszkającym w klasztorze trapistów we Francji. 

Polecamy także okolicznościowy numer naszego pisma parafialnego Przy studzience  

 ( cena – 4 zł ), w tym wydaniu ciekawe teksty autorstwa naszych Parafian. 


