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1. Dziś: 

 

 obrazy MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

umieścimy w KAPLICY św. Filipa Neri                          

i w ORATORIUM bł. Jana Henryka Newmana. 

 

 o godz. 18.00  zapraszamy na ORATORIUM pt. "Jasnogórska Pani",  

Wykonywana będzie piękna muzyka filmowa i klasyczna, nowe kompozycje,  

będzie też można posłuchać Pisma Św., poezji i polskiej literatury, w tym fragmenty 

"Potopu" H. Sienkiewicza. Szczegóły na plakacie i na stronie w Internecie. 

 

 w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji dobrodziejów i ofiarodawców 

naszego Kościoła i Kongregacji. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze ofiary i KAŻDE 

DOBRO! 

 

 Żywy Różaniec zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.15 i spotkanie do Oratorium. 

 

 po Mszach św. kwestujemy na biedne kościoły i Fundusz Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest to Dzień Modlitwy             

i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Nasza pomoc dotrze do ludzi 

żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in.                    

w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.   

 

2. W przedsionku kościoła można nabyć:  

 

 na stoisku Parafialnego Zespołu Caritas - świece Wigilijne CARITAS, poświęcone 

opłatki wigilijne i kartki świąteczne.  

 

 na stoisku młodzieży z Oratorium Młodych - ozdoby świąteczne. 

 

3. W czasie Adwentu:  

 

 Spowiadamy w dni powszednie rano i wieczorem podczas Mszy św. o godz. 8.00 

i 17.00 oraz od 18.00 do 18.30.  

 

 Msze św. RORATNIE odprawiamy codziennie od poniedziałku do piątku                 

o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy.  

 



4. We wtorek o godz. 18.00 - uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

 

5. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

6. W sobotę 16 grudnia br. po wieczornej Mszy św. (około godz. 19.20) będzie 

nabożeństwo AKATYST ku czci Bogurodzicy Maryi. Prosimy o zabranie ze sobą 

świec. 

 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.15 - spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 

 

8. W przyszłą niedzielę dzieci z klas III zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00. 

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć po chórem.  

  

 Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary składane do skarbony św. Antoniego na 

działalność Parafialnego Zespołu CARITAS oraz do skarbony pod chórem na kwiaty              

i dekoracje świąteczne naszej świątyni. 

 

 

Odszedł do wieczności: 
 

 śp. Zenon Kawala, lat 71.  

Pogrzeb odbył się w czwartek. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
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