
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Adwentu 

22.12.2019 r. 

 
 

 

1. Po kilkudziesięciu latach na wieże naszego kościoła wróciły hełmy. 

Dziękujmy za to Panu Bogu i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. 

 

2. Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty jutro od godz. 8.00 do 9.00 i po 

południu od godz. 17.00 do 18.00. 

 

3. Jutro ostatnia Msza św. roratnia o godz. 6.30, a we wtorek Msza św. poranna 

o godz. 7.00. 

 

4. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Zapraszamy na Pasterkę o godz. 

22.00 i 24.00, a także o 20.30 dla dzieci. Ofiary zebrane w czasie Pasterki 

na tacę zostaną przeznaczone na Diecezjalny Fundusz Matki i Dziecka 

im. Biskupa Wilhelma Pluty. 

 

5. W środę obchodzimy Uroczystość Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św. 

o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego. 

 

6. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, tj. w czwartek, obchodzimy Święto 

św. Szczepana, pierwszego męczennika. Składka zbierana w tym dniu będzie 

przeznaczona na uczelnie katolickie. 

 

7. Zapraszamy członków Apostolatu Maryjnego na Mszę św. w piątek, 

27 grudnia, o godz. 9.00, a następnie na spotkanie opłatkowe.  

 

8. Tegoroczne Odwiedziny Duszpasterskie rozpoczniemy w sobotę, 28 grudnia. 

 

Plan kolędy: 

 

 sobota, 28.12.2019 r.: 

10.00 – ul. Armii Krajowej 11, 13 

14.00 –  ul. Armii Krajowej 7, ul. Obrońców Pokoju 16, 

 

  poniedziałek, 30.12.2019 r.: 

ul. Armii Krajowej 1, 9, ul. Obrońców Pokoju 18. 

 

Odwiedziny kolędowe w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00, 

a w sobotę o godz. 10.00 i po południu o godz. 14.00. 

 



9. W przyszłą niedzielę, tj. 29 grudnia, imieniny ks. Tomasza. Tego dnia 

będziemy modlić się o potrzebne dla Niego łaski podczas Mszy św. o godz. 

11.00. 

 

10.  Zapraszamy dziś do kawiarni „U Mikołaja” na piernik z powidłami 

śliwkowymi, aromatyczną kawę i rozgrzewającą herbatę. 

 

11. Klub Seniora zaprasza na Spotkanie Sylwestrowe z muzyką na żywo – koszt 

50 zł. Szczegóły na plakacie. Natomiast w czwartek, 9 stycznia, odbędzie się 

spotkanie opłatkowe Klubowiczów.  

 

12. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli 

w wykonaniu świątecznej dekoracji kościoła i w posprzątaniu go. 

 

13. Przy wyjściu z kościoła można wziąć opłatek na stół wigilijny. Dziękujemy 

za ofiary składane przy tej okazji. Dzieci ze scholi rozprowadzają również 

sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup 

instrumentów muzycznych. Polecamy również świąteczny numer „Niedzieli” 

i „Gościa Niedzielnego”, świece na stół wigilijny a także – za dowolną opłatą 

– cegiełki na korony Matki Bożej Paradyskiej. 

 

14. Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzmy wraz ze św. Pawłem łaski 

i pokoju od Boga, ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa, a także opieki 

św. Mikołaja. 

Wszystkim Parafianom życzymy błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia. Niech będą one czasem pięknych spotkań z bliskimi, 

doświadczenia dobra i ciepła od ludzi oraz umocnienia wiary, że Bóg 

przyszedł na ziemię i chce być obecny w naszym życiu, aby nas wspierać, 

prowadzić i doprowadzić do szczęścia wiecznego. 

 

15. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Zdzisław Migodziński, lat 

86, z ul. Sienkiewicza, śp. Zofia Batycka, lat 78, z ul. Niedziałkowskiego, 

śp. Stanisława Malska, lat 75, z ul. Moniuszki, śp. Jan Dragan, lat 78. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 


