
II NIEDZIELA ADWENTU – 06.12.2020.    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

1. Ogłoszenie Kurii Diecezjalnej: „Za pośrednictwem KEP, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się              

z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza, bowiem 

badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć 

ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od 

wyzdrowienia do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszystkim, którzy pozytywnie 

odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy”. 

2. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w II tydzień Adwentu. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież                        

i dorosłych do udziału w Roratach, które odprawiane są w dni powszednie Adwentu o godz. 630.  
Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek 

wystawionych za ławkami można złożyć dobrowolną ofiarę na wsparcie tychże ubogich Kościołów. Dziś          

o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic dla zelatorów i zastępców róż różańcowych.                   
W tym roku nie będzie wspólnego spotkania mikołajowego, natomiast św. Mikołaj z upominkami dla dzieci                

i młodzieży z grup parafialnych i ze świetlicy dotrze przez opiekunów tych grup.  

3. Od dzisiaj można nabywać poświęcone opłatki wigilijne. Są one rozprowadzane w zakrystii, świątyni, oraz  

dzisiaj i w kolejne niedziele Adwentu także przed kościołem. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone 

będą na spłatę ostatniej raty za montaż monitoringu dzięki któremu m.in. odbywa się transmisja na żywo z 

naszego kościoła. Bardzo prosimy o pomoc w dostarczeniu opłatków dla sąsiadów, którzy z ważnych przyczyn 

sami do kościoła dotrzeć nie mogą. Oczywiście prosimy o zachowanie stosownych przepisów sanitarnych.  

4. Jutro rozpoczniemy Nowennę do św. Andrzeja Boboli o ustanie epidemii.  

5. We wtorek – 08.12. –  przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą sprawowane                 

o godz.: 630, 900 i 1800. W godz. od 1200 do 1300 zapraszamy do świątyni na „Godzinę Łaski dla całego 

świata”. Ze względu na ograniczenia liczbowe w naszej świątyni nie odbędzie się w tym dniu planowane 

spotkanie z poświęceniem medalików dla dzieci komunijnych. Zostaje one przesunięte na czas po nowym 

roku, prawdopodobnie na 2 lutego. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.                          
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla 

Intronizacji NSPJ.  

7.  W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta na którą zapraszamy szczególnie SKC. Po Mszy św. spotkanie dla 

animatorów i zastępców grup SKC.  

8. W II piątek miesiąca o godz. 1500 odbędzie się comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.  
9. W sobotę o godz. 1200 odbędzie się pogrzeb śp. Jana Rawskiego, naszego parafialnego kronikarza oraz 

znanego społecznika. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji.  
10. W przyszłą niedzielę z racji 13 dnia miesiąca o godz. 1715 modlitwa różańcowa i Msza św. o godz. 1800                         

w intencjach KPRM. Dzień modlitwy za Ojczyznę w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Ofiary 

składane na tacę w tym dniu przeznaczone będą szczególnie na parafialne potrzeby.  

W przyszłą niedzielę rozprowadzane będzie sianko Bożonarodzeniowe w ramach akcji charytatywnej „Choinka 

Życzeń” organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych. W tym roku będzie je można zabrać do domów składając 

przy tej okazji ofiarę do puszek.  

11. Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w dorocznej akcji charytatywnej „Adwentowe drzewko dobroci”. 

Na choince obok obrazu Jezusa Miłosiernego znajdują się bombki z wypisanymi potrzebami danej osoby, czy 

rodziny. Chętni do wsparcia potrzebujących, proszeni są o zabranie sobie bombki z choinki i przygotowanie 

stosownej paczki. Do 18 grudnia prosimy złożyć pod choinkę przygotowaną paczkę z podpisanym numerem. 

Również na choince znajdują się bombki przygotowane w ramach organizowanej przez Rycerzy Kolumba akcji 

„Paczuszka dla maluszka”. Jest to kolejna zbiórka artykułów higienicznych dla dzieci z Domów Samotnej Matki               

i Domów Dziecka, takich jak: pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt, 

artykuły dla mam,  różne środki chemiczne, itp. Przygotowane paczki prosimy złożyć do Świąt.  

12. Pragniemy poinformować, że w tym roku nie będzie organizowana spowiedź przedświąteczna                                       

w dotychczasowej formie, natomiast spowiadamy codziennie przed Mszami św. W przyszłym tygodniu w dni 

powszednie pół godziny przed każdą Mszą św.  Również w  tym roku zgodnie z decyzją ks. Bpa Ordynariusza, którą 

podjął po konsultacjach z księżmi i uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, nie odbędzie się wizyta duszpasterska                       

w tradycyjnej formie, natomiast organizowana będzie w formie spotkań modlitewno – kolędowych w świątyniach wg 

wyznaczonego porządku. Szczegóły na ten temat podamy podczas Świąt.  

13. W kościele OO. Dominikanów w sobotę 12 grudnia o godzinie 1900 odbędzie się koncert muzyki dawnej 

p.t. „Ave Regina". Z powodu ograniczeń sanitarnych koncert odbędzie się bez obecności publiczności, jednak 

będzie można go obejrzeć dzięki transmisji na żywo w Telewizji Kablowej i w Internecie.  

14. Bóg zapłać parafinom z bl. nr 7 przy ul. 1 Maja, kl. 3,4 i 5  za pełniony dyżur porządkowy w świątyni                    

i ofiarę 80 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o taki 

dyżur parafian z bloku nr 10  przy ul. 1 Maja.  
15. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas oraz prasy katolickiej. Można także nabyć płytę z pastorałkami      

śp. Romualda Lipko z „Budki Suflera”. Cena 15 zł.  


