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1. Roraty odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Prosimy, aby dzieci 

przychodziły z lampionami 5 minut przed rozpoczęciem Mszy św. W środę na Roraty 
zapraszamy szczególnie młodzież z klasy 7 i 8, która przygotowuje się do sakramentu 

bierzmowania. W piątek rozdamy upominki dzieciom, które pilnie uczestniczyły w 

Roratach. 
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy zwłaszcza w czasie, gdy świętujemy  

100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz niebawem będziemy przeżywali 100. rocznicę 

rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego. 

3. Ministrantów i kandydatów zapraszamy w najbliższy czwartek na Roraty oraz na spotkanie 

formacyjne po zakończeniu Mszy św. Obecność wszystkich konieczna. 

4. Okazja do adwentowej spowiedzi św. w naszym kościele – od czwartku do soboty –  
– od godz. 16:00 do końca liturgii Mszy św. wieczornej. 

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

6. Przed świętami Bożego Narodzenia – w najbliższą 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.  

7. Wspólnota Rodzin naszej parafii organizuje Bal Karnawałowy dla dzieci w niedzielę,  

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

8. 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. 

9. 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 ). 

10. W ubiegłą niedzielę Parafianie ofiarowali 575,00 PLN i 5 EUR na Fundusz Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać! za ten dar serca oraz za ofiary, złożone na potrzeby 

inwestycyjne naszej parafii – składka wyniosła 3 490,00 PLN i 5 EUR. 
11. Tytki charytatywne można po wypełnieniu darami dla potrzebujących pozostawić w zakrystii. 

Bardzo dziękujemy za włączenie się do tej szczególnej akcji miłosierdzia! W tym tygodniu 

dary, przygotowane przez Caritas Parafialną, zostaną zaniesione do osób chorych i starszych, 

które nie mogą odebrać ich osobiście. Rodziny wielodzietne i Parafian, korzystających  

z pomocy Caritas, bardzo prosimy o odbieranie paczek świątecznych osobiście  

przy ul. Łąkowej 3 – od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 12:00. 

12. W Sali Karmelitańskiej od 3 grudnia br. do 18 stycznia 2019 r., od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10:00 – 13:00 oraz 17:00 – 19:00, została zorganizowana wystawa prac 

malarskich i wiklinowych naszej parafianki śp. Bogny Lisowskiej. Drogich Parafian  
i wszystkich uczęszczających do naszego kościoła zachęcamy do obejrzenia wystawy. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



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

komentarze biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i artykuły. Polecamy także 

okolicznościowy numer naszego pisma parafialnego Przy studzience ( cena – 4 zł ), w tym 

wydaniu ciekawe teksty autorstwa naszych Parafian. 

14. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Roman 

Gozdołek. Wieczny odpoczynek… 


