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TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II NIEDZIELA ADWENTU 

05.12.2021r. 

1. W poczuciu solidarności z Kościołem za wschodnią granicą Polski 

przeżywamy dzisiaj Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi 

na Wschodzie, który wspieramy naszymi modlitwami oraz ofiarami 

zbieranymi do puszek przed kościołem. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. 

Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 

9:00 zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy.  

2. Dzisiaj po Mszach św. nasza mała schola parafialna rozprowadza 

specjalnie przygotowane i poświęcone sianko na stół wigilijny za 

dobrowolną ofiarę. Zachęcamy do nabywania. 

3. W środę, 8 grudnia, obchodzimy uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP. Msze św. w tym dniu o 9:00 i 18:00. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

4. W czasie Adwentu wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym 

wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Dzieci  

(z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcamy do udziału 

w „Roratach”, w naszym kościele codziennie od poniedziałku do piątku  

o godz. 18:00. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św.  

i młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania uczestniczą 

w „Roratach” obowiązkowo. 

5. Jutro, 6 grudnia, dzień św. Mikołaja. Po Mszy św. wieczornej w 

kościele spotkanie ze św. Mikołajem, który pewnie przyniesie 

prezenty. Zapraszamy. Składam ogromne podziękowanie za pomoc w 

organizacji jutrzejszego spotkania ze św. Mikołajem. Dziękuję wszystkim 

którzy wsparli nas ofiarami, do puszek. Dziękuję wszystkim za wspaniałe 

dary materialne do kosza św. Mikołaja. Dziękuję wolontariuszom  

za pomoc św. Mikołajowi w przygotowaniu paczek. Wielkie „Bóg zapłać” 

dla wszystkich.6. W piątek, 10 grudnia, spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania, o godz. 17:00 klasa 8B, o godz. 19:00 klasa 8C. Obecność 

obowiązkowa. 

7. W kościele są jeszcze do nabycia świece CARITAS - Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom. Małe za 10zł i duże świece za 20zł. To są już ostatnie 

świece, więcej nie będzie. W zakrystii są też dostępne opłatki wigilijne. 

Zachęcamy do nabywania. 

8. Podobnie jak w ubiegłym roku organizujemy akcję pomocową w formie 

paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii i nie tylko. 

Aniołków już nie ma. Można się jeszcze dorzucić do węgla, zbieramy 

jeszcze datki. Wszystkich, którzy wzięli aniołki proszeni są  

o przygotowanie paczki zgodnie z opisem i przyniesienie na plebanię 

najpóźniej do 19 grudnia. Dziękujemy serdecznie za włączenie się w tę 

akcję pomocową.  

9. Rekolekcje adwentowe i Spowiedź św. adwentowa 

odbędą się w naszej parafii w dniach 17-19 grudnia. 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału. 

10. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 

godz. 18:00. W czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta, 

czyli możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Spowiedź Św. codziennie przed każdą Mszą 

św. Zapraszamy. 

11. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 

dzisiejszej liturgii. 

12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia 

prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 

Niedziela, lampiony adwentowe dla dzieci, świece adwentowe i 

świąteczne, oraz kalendarz parafialny na 2022 rok w cenie 

10 zł. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony będzie na 

potrzeby parafialnych wakacji dla dzieci. 

13. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary składane 

na tace są przeznaczone na remonty w naszej parafii. 

14. Zapisy do grupy synodalnej u koordynatorów i ks. Pawła. W 

przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 12:00 odbędzie się 

błogosławieństwo grupy synodalnej.  

15. Dzisiaj 5 GRUDNIA o godz. 11:00 CETiK zaprasza na VIII 

POLSKO-CZESKIE STOŁY BOŻONARODZENIOWE STROŃSKA 

GWIAZDKA 2021 Szczegóły na plakatach.  

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ 

WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odszedł:  
Śp. + JERZY BODUCH Wieczne odpoczywanie 

racz mu dać Panie … 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie:  

- wtorek; ŚW. AMBROŻEGO BISKUPA I DOKTORA 
KOŚCIOŁA; 

- środa; NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 

 


