
OGŁOSZENIA – 4 Niedziela Adwentu - 22 grudnia 2019 roku 

1. Dziś po każdej Mszy świętej w kancelarii parafialnej można zaopatrzyć się w 

poświęcony opłatek na stół wigilijny oraz świece caritas.  

2. Dziś po każdej Mszy świętej ministranci rozprowadzają wodę święconą i sianko 

na stół wigilijny. Ofiary zebrane przeznaczone są na fundusz ministrancki. 

3. Dziś po Mszach świętych prosimy o zgłaszanie chorych, do których udamy się 

z Komunią Świętą. 

4. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją, zalecane jest aby w 

tym dniu zachować post od pokarmów mięsnych. Szczególnie na wieczerzy 

wigilijnej potrawy powinny być postne. 

W tym dniu, we wtorek 24 grudnia, odprawimy ostatnie w tym roku roraty o 

godz. 6.45 oraz Mszę świętą o godz. 7.30. Nie będzie w wigilię Mszy świętej 

o 17.30 i 18.00. We wtorek 24.12 kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

Pasterka o g. 24.00. 

5. Msze święte w święta Bożego Narodzenia odprawiane są według następującego 

porządku:  

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia (środa) – Msze święte o 

godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie w tym dniu Mszy świętej 

o godz. 7.00. 

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia (czwartek) – Msze święte 

według porządku niedzielnego.    

6. Wizyta duszpasterska w przyszłym tygodniu: 

 Dzień data godzina Ulica klatka 

Sobota 28 XII 10.00 

 

 

 

15.00 

Rokokowa, Tytułowa, 

Swarożyca, 

Wólczyńska 170-200 

 

Balzaka 2 
 

Całość 

 

 

 

Kl. I-VI 

Poniedziałek 30 XII 17.00(popr.) Balzaka 2 Kl. VII-IX 

 

Informujemy, że z wizytą duszpasterską udajemy się do Parafian, których 

odwiedziliśmy w poprzednich latach. Nowych mieszkańców oraz osoby, 

które chcą przyjąć księdza z wizytą duszpasterską, prosimy o zgłaszanie w 

zakrystii, bądź w tygodniu w kancelarii parafialnej. Szczegółowy program 

wizyty do końca lutego podany jest do wiadomości w gablotach przed 

kościołem, w kruchcie kościoła oraz na naszej stronie internetowej. 

Prosimy o odbiór z zakrystii po Mszy świętej anonsów do bloków o wizycie 

duszpasterskiej. 


