
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• W tym tygodniu Msze św: 
wtorek godz.10.00, środa godz.19.00, czwartek godz.10.00, piątek godz.10.00 i 
19.00, sobota godz.18.00, niedziela godz.9.30, 11.30, 18.00 
Spowiedź św. 30 minut przed każdą Mszą Św. lub po umówieniu się. 

• Dziś rozpoczyna się  Adwent i perygrynaja Krzyża św. po chętnych rodzinach i 
osobach. Lista na miesiąc luty-marzec będzie wystawiona za tydzień.  

• We wtorek o godz. 19.00 piłka nożna dla chętnych panów. Szczegóły w zakrystii. 

• W środę nowenna do MB Nieustającej P., w piątek o 9.50  
oraz o 19.30 nowenna do Miłosierdzia Bożego.  Kartki modlitewne na których 
można zapisywać intencje wyłożone są na stoliku pod chórem. Wypełnione 
proszę składać na stoliku pod chórem.  

• W środę 4 grudnia katecheza dla bierzmowanych gr.1 godz.16.30, gr.2 
godz.19.45.  

• Odwiedziny chorych w 1-y czwartek i  piątek miesiąca od godz.11.00 

• Spowiedź św. w 1 piątek w godz.9.30-9.50 oraz 18.00-18.55 

• W piątek po Mszy wieczornej  spotkania Odnowy w Duchu Świętym oraz 2 
katecheza przedmałżeńska 

• W sobotę w godz. 9.30 - 10.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, 
możliwość spowiedzi.  

• W sobotę nie będzie katechez komunijnych. 

• W niedziele na Mszy św. o godz.11.30 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. 
otrzymają medaliki Niepokalanej. W tym dniu odwiedzi nas również św.Mikołaj, 
który po zakończonej Mszy św. wręczy dzieciom prezenty. Rodzice przygotowują 
sami prezenty, które podpisują  przynosząc do zakrystii w niedzielę do godz.11.15. 
W niedzielę od godz.11.00-11.30 wystawienie N.Sakramentu i modlitwy w „ 
Godzinę Łaski” 

• 13 grudnia w piątek  o godz.19.00 odbędzie się Msza św. z błogosławieństwem 
olejem św.Charbela.  

• Spowiedź przedświąteczna 21 grudnia w sobotę w godz.16.00-18.00 

• Kuchnia przy naszym Klubie otwarta w tym tygodniu  
w sobotę w godz. 14.30 - 18.00 oraz w niedzielę w godz. 10.30 - 18.00. Posiłki 
można zamawiać również pod nr telef. 07435647826  

• Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
a) zabawę sylwestrową, gra zespół Dance Plus. Wstęp £ 50 (ciepłe posiłki, 

zimna płyta, lampka szampana) 
b) naukę języka angielskiego dla pracujących, nr.telef.na ulotkach  
c) wynajęcia sal z racji chrztu, Komunii, stypy, wesela, urodzin i innych 

okolicznościowych spotkań 
Zapisy u p.Agnieszki w barze. 

• 19 grudnia spotkanie dla seniorów i wszystkich chętnych.,zapisy  u p.Jurka 
nr.telefonu.07957448733 

 


