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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe. W tym roku 

prowadzi je o. Piotr Stępniak z naszego franciszkańskiego klasztoru w Stoczku. 

Msze Św. z kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00,  

o godz. 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00. We wtorek nauka rekolekcyjna będzie gło-

szona także podczas rorat o godz. 6.00 rano. Dniem spowiedzi będzie poniedziałek, 

sakrament spowiedzi będzie sprawowany pół godz. przed każdą Mszą Św.  Ofiary 

składane na tacę w poniedziałek i wtorek (również podczas rorat) będą przezna-

czone na potrzeby klasztoru w którym pracuje ojciec rekolekcjonista. Szczegółowy 

program rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła oraz 

na stronie internetowej naszej parafii. 

 

2. W czwartek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny, Patronki i Królowej Zakonu Franciszkańskiego. W tym dniu chrześcijanie na 

całym świecie modlą się w intencji ochrony życia poczętego. Zachęcamy, aby wieczo-

rem w duchu solidarności z nienarodzonymi zapalić świece w oknach naszych domów. 

Przy zapalonej świecy rozważmy jedna tajemnicę różańca  - zwiastowanie i o godzinie 

21.00 włączmy się duchowo w Apel Jasnogórski. Natomiast po Mszy św. wieczornej 

zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej zwane Akatystem w wykonaniu naszego 

chóru „Largo”. 

 

3. W Adwencie zapraszamy do udziału w Mszach Św. roratnych, które będą  

sprawowane przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdy wtorek, 

czwartek i sobotę o godz. 6.00 rano. Dzieci natomiast zapraszamy w poniedziałki 

i piątki na roraty o godz. 6.30 rano.  Po tej Mszy św. czyli ok. godz. 7.10 w auli 

klasztornej będzie przygotowane śniadanie dla dzieci z przedszkola i szkoły pod-

stawowej uczestniczących w roratach. W tych dniach nie będzie Mszy Św. o godz. 

7.00.  



4. W 2021 roku poddaliśmy renowacji barokowe tabernakulum z ołtarza Serca 

Pana Jezusa. Dawniej na tym tabernakulum były umieszczone dwa anioły, które 

zaginęły w dziejowej zawierusze. Anioły te zostały odtworzone na podstawie starej 

fotografii i powróciły już na swoje dawne miejsce. Koszt tej pracy wyniósł 7 tys. zł.  

 

5. W przyszłą niedzielę z polecenia Kurii Biskupiej przeprowadzimy zbiórkę ofiar 

do puszek na pomoc kapłanom i osobom zakonnym pracującym na Ukrainie.  

 

6. W minionym tygodniu na prace przy kościele została złożona ofiara 

bezimienna w wysokości 500 zł. Ofiarodawcy składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

7. Trwają prace przy odwodnieniu naszego kościoła. Składamy serdeczne podzięko-

wanie Państwu Witkowskim z Biskupic za pomoc w wywiezieniu gruzu i ziemi z wy-

kopu.  

 

8. Parafia farna organizuje autokarową pielgrzymkę do Francji. Szczegóły na plakacie 

w przedsionku kościoła i u ks. Adriana.  

 

9. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2023 rok, opłatki oraz świece 

na stół wigilijny. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


