
Ogłoszenia na 10.XII.2017 r. – II niedziela Adwentu „B” 

Dzisiaj, w II niedzielę Adwentu, przypada dzień pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wspie-

ramy naszych braci i siostry w wierze modlitwą i ofiarami składanymi po każdej Mszy św. do 

puszek. 

Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 będzie miało miejsce poświęcenie medalików dla dzieci z kl. 

III, przygotowujących się do I Komunii św. Obecność rodziców i dzieci jest obowiązkowa. 

Nabożeństwo niedzielne dzisiaj o godz. 17.15. Pomodlimy się odmawiając Różaniec. 

Rodzice Mateusza Balcerowiaka serdecznie dziękują za okazaną dobroć i hojność. W zeszłą 

niedzielę tata chłopca zabrał kwotę: 4133 zł. 

We wtorek (12 grudnia) swoje imieniny obchodzi Ks. Proboszcz Aleksander Sikora. Życzy-

my już dzisiaj Czcigodnemu Solenizantowi obfitości łask Bożych, opieki Matki Bożej, zdro-

wia, ludzkiej życzliwości i wszelkiego dobra. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji 

Księdza Prałata. 

W czwartek (14 grudnia) rozpoczynamy również nasze adwentowe rekolekcje, które popro-

wadzi ks. Piotr Nojek – doktorant na KUL. Zaplanujmy nasz czas, aby uczestniczyć w tych 

„duchowych ćwiczeniach”. Rekolekcje będą trwały do niedzieli. Zapoznajmy się z progra-

mem (gablota i gazetka) – są w nim przewidziane nauki rekolekcyjne dla dorosłych, młodzie-

ży i dzieci. 

Spowiedź rekolekcyjna w sobotę (16 grudnia) – od 8.30 do 11.30 i od 16.30 do 18.00. 

W przyszłą niedzielę (17 grudnia) kandydaci do sakramentu bierzmowania będą mieli swoją 

Mszę św. o godz. 15.00 w Sali Bożego Miłosierdzia. 

Przypominamy o zbiórce żywności, którą możemy składać w koszu przy ołtarzu Matki Bożej. 

Paczki dla potrzebujących pomocy będą rozdawane po III niedzieli Adwentu – 19 grudnia 

(wtorek). Zgłoszenia przyjmowane są we wtorek od 16.30 do 17.30 w domu parafialnym. 

W pomieszczeniu biblioteki możemy nabywać opłatki, a także świece Caritas w ramach 

wsparcia dla Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

Planujemy jeszcze przed świętami odwiedzić chorych, by mieli możliwość spowiedzi i Ko-

munii św. Chcemy uczynić to w piątek – 22 grudnia, po porannej Mszy św. Można zgłaszać 

te osoby w zakrystii. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

13 grudnia – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy; 

14 grudnia – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła. 

 

 

 

 


