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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

II Niedziela Adwentu 

    4 grudnia 2022 r. 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Teresa Medyk l. 83,  Ewa Kopszak 

l. 83,  Anna Stefańska l. 76  i  Jadwiga Dobek l. 93. 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

 

Dziś 

1. O godz. 16.00 na  Mszę św. zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca i kręgi 

pielgrzymującej Matki Bożej, a potem na spotkanie w sali 103 na plebanii. 

2. Dzisiaj po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na Fundusz Pomocy 

Kościołowi na Wschodzie. 

W tygodniu 

3.We wtorek zapraszamy na modlitwę jutrzni w katedrze o godz. 8.35. 

4. W środę 7.12 o godz. 18.00 wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na 

Eucharystię, a po niej – na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Przed Mszą św. 

można na kartce zostawić swoje intencje do odczytania w czasie nabożeństwa.  

5. W czwartek 8.12 przypada uroczystość patronalna katedry pw. Niepokalanego  

Poczęcia NMP. O godz. 18.00 Mszy św. koncelebrowanej z biskupami i kapłanami 

będzie przewodniczył bp Edward. Podczas odpustowej Eucharystii nastąpi oddanie 

się na nowo Jezusowi przez Maryję jako zwieńczenie 33-dniowych rekolekcji. 

W czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 17.00. 

6. W piątek o godz. 9.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji pracowników 

Polskiej Spółki Gazownictwa, jako modlitwa z okazji tradycyjnej „Barbórki”. 



 

 

Niedziela 11.12 

7. Podczas Mszy św. o godz. 12.00 nastąpi poświęcenie medalików dzieci 

komunijnych. 

8. W przyszłą niedzielę przy katedrze odbędzie się kiermasz świąteczny 

organizowane przez wspólnotę „Mały Apostoł”, a zebrane środki będą przeznaczone 

na cele apostolskie. 

Inne 

9. Roraty trwają od poniedziałku do piątku – dla dzieci, w sobotę – dla 

dorosłych. Po Mszach św. o godz. 6.15 zapraszamy dzieci na śniadanko w zakrystii. 

Codziennie składka na tacę będzie na pokrycie kosztów. Prosimy osoby dorosłe  

o pomoc w przygotowaniu posiłku; zgłoszenia gotowości współpracy w zakrystii. 

Przypominamy, że nie ma w Adwencie Mszy św. o godz. 7.00. 

10. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są dostępne w cenie 10 i 20 zł. 

11. Opłatki rozprowadzamy za dobrowolną ofiarę. 

12. Prosimy o ofiary na ogrzewanie obu naszych kościołów. 

13. Trwa akcja dobroczynna Caritasu „Torba Charytatywna”. Papierowe torby 

można zabrać z kościoła  i z zebranych darów przygotujemy paczki dla ubogich.  

14. Trwają prace stolarskie przy odnawianiu ławek do wnętrza w nawach katedry. 

Dziękujemy za każdą ofiarę składaną na ten cel.  

15. Wizytę duszpasterską zwaną „kolędą” proponujemy zorganizować według 

zaproszeń indywidualnych. Prosimy o zabieranie dla siebie i dla katolickich 

sąsiadów drukowanych zaproszeń duszpasterzy do odwiedzenia domów w styczniu 

po Nowym Roku. Kartki znajdziemy przy bocznych wejściach do katedry. 

Wypełnione i podpisane zaproszenia można złożyć na tacę albo zostawić w zakrystii 

lub w kancelarii. 

16. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym 

znajdziemy specjalny zeszyt o Edmundzie Wojtyle, lekarzu, kandydacie na ołtarze.  

 

Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia.  

 


