
Ogłoszenia na 27.XI.2022 r. – I niedziela Adwentu „A” 

Rozpoczynamy Adwent. Adwent ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do uro-

czystości Narodzenia Pańskiego. Jest też czasem, który zwraca naszą uwagę na to, że oczeku-

jemy powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu świata. Postawa czuwania szczególnie wy-

raża się przez udział w Roratach, które będą w naszym kościele rano o godz. 6.30. Zaprasza-

my na tą poranną modlitwę starszych, młodzież i dzieci. Dla najmłodszych przygotowane są 

specjalne materiały związane z uczestnictwem w Roratach. Prosimy, by dzieci przynosiły 

lampiony. 

O godz. 17.15 niedzielne nabożeństwo. O godz. 19.00 niedzielna adoracja Najświętszego Sa-

kramentu. 

W pomieszczeniu biblioteki codziennie (po Mszach św. rano i wieczorem) będzie możliwość 

nabywania opłatków, które dzisiaj są poświęcane. Dobrowolne ofiary zostaną przeznaczone 

na potrzeby parafii. Są też do nabycia świece Caritas, w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom. Dzięki tej akcji charytatywnej są prowadzone programy leczenia, dożywiania i 

wypoczynku dzieci. 

27 listopada przypada wspomnienie NMP od Cudownego Medalika. Dlatego dzisiaj przed-

stawiciele Rycerstwa Niepokalanej przed każdą Mszą św. rozdają (poświęcone już) Cudowne 

Medaliki Niepokalanej. Rycerze Niepokalanej mogą w tym dniu zyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

Rycerstwo Niepokalanej przygotowało sianko na stół wigilijny. Będzie ono wystawione na 

stoliku za ławkami. Można je będzie wziąć dla siebie do domu (dobrowolna ofiara na potrze-

by Rycerstwa). 

We wtorek (29 listopada) rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Po-

częcia NMP (8 grudnia). Nowennę poprowadzą Rycerstwo Niepokalanej i Apostolat Marga-

retka. Zapraszamy o godz. 17.15 (dni powszednie) i w niedzielę w ramach popołudniowego 

nabożeństwa. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W I czwartek (1 grudnia) o godz. 18.00 Msza św. jedności wszystkich wspólnot naszej para-

fii. Zapraszamy na wspólną celebrację Eucharystii oraz modlitwę za powołanych i o powoła-

nia do służby Bożej. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w po-

wyższych intencjach. 

W I piątek (2 grudnia) po Mszy św. porannej udamy się do chorych. Prosimy zgłaszać te oso-

by w zakrystii. Spowiedź w tym dniu na Mszy św. rano, oraz po południu od 16.30, w czasie 

wystawienia Najświętszego Sakramentu i podczas Mszy św. Zachęcamy do korzystania z 

sakramentu pokuty w dni poprzedzające. 

W I sobotę miesiąca (3 grudnia). Rano Msza św. i Różaniec z intencją wynagrodzenia Niepo-

kalanemu Sercu NMP. O 16.30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca, Rycerstwa Niepoka-

lanej i Apostolatu Margaretka. 

W przyszłą niedzielę (4 grudnia) będziemy gościli u nas zespół Czeremszyna. Nasi Goście z 

Ukrainy włączą się w liturgię Mszy świętych. Przy ołtarzu MB Częstochowskiej jest posta-

wiony kosz, do którego można składać rzeczy dla ukraińskich dzieci (słodycze, żywność, 

środki czystości, przybory szkolne, odzież). 



Na stoliku Akcji Katolickiej można nabywać kalendarz na rok 2023, który został wydany 

przez Fundację im. Biskupa Jana Chrapka i Diecezjalną Caritas. Dochód ze sprzedaży jest 

przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Cena: 10 zł. 

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

30 listopada – święto św. Andrzeja Apostoła; 

3 grudnia – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana. 

 

 

 

 


