
 

 

 

SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 

PW. ŚW. JANA BOSKO 

59-300 Lubin; ul. Jana Pawła II 58, tel. 76 - 84478 65 
 

 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 
II Niedziela Adwentu 04 – 12 - 2022 r. 

 
1. Dzisiaj pierwsza niedzieli miesiąca grudnia. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu, w kaplicy Miłosierdzia Bożego od 

godz. 17.00 do godz. 18.00. Rozpoczniemy ją odśpiewaniem 

Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do adwentowego 

czuwania na modlitwie i uwielbiana Jezusa Eucharystycznego. Po 

Mszy św. o godz. 8.30 zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

2.  Msza św. roratnia ku czci Matki Bożej przez cały tydzień  

o godz. 7.00. Zachęcamy do udziału dzieci z rodzicami  

i młodzież. Po roratach dla  dzieci słodka bułka, kakao lub herbata. 

3.  W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzimy:  

- w środę – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa  

i doktora Kościoła;  

- w czwartek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to 

również wspomnienie dnia założenia przez Ks. Bosko 

Zgromadzenia Salezjańskiego.  

4. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w II Niedzielę 

Adwentu Kościół w Polsce i na placówkach polonijnych  

obchodzi „23. Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie”. Celem tego dnia jest duchowe  

i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy 

Wschodniej i Azji Środkowej. Przy wyjściu z kościoła zbierana jest 

ofiara na pomoc Kościołowi na Wschodzie.  

5. Razem ze wspólnotą „Wiara i Rozum” zapraszamy na 92. Salezjański Kociołek Kultury, który odbędzie 

się w piątek – 09.12.br. o godz. 18.30 w sali teatralnej. Zaproszenie przyjął prof. dr hab. ASP we Wrocławiu  

- rzeźbiarz, malarz, rysownik. Wygłosi prelekcję pt.: „Już blisko jest lato – współczesna sztuka religijna”.   

6. Dziękujemy za odpowiedź na apel i złożone produkty, by w czasie adwentu pomyśleć i przyjść z 

konkretną pomocą najbardziej potrzebującym, którzy mieszkają obok nas, by mogli również w radości 

przeżyć Święta Bożego Narodzenia.  Produkty trwałe dla korzystających z naszej jadłodajni: ryż, cukier, 

makaron, konserwy, itp. można składać przez cały okres adwentu w kaplicy MB Wspomożenia Wiernych.  

7. W opłatki wigilijne pobłogosławione można zaopatrzyć się w zakrystii. Dziękujemy za składane przy tej 

okazji ofiary. 

8. Informujemy, że sakrament chrztu będzie udzielany w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w 

poniedziałek 26 grudnia na Mszy św. o 13.00. 

9. Msza św. Jubileuszowa Małżeństw począwszy od 1 rocznicy, i co pięć lat w wzwyż będzie odprawiona 

01 stycznia, w niedzielę - w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki o godz. 13.00. Imiona i nazwiska 

Jubilatów prosimy zgłaszać w zakrystii. 

10. 31 grudnia  - w sobotę - o godz. 16.30 będzie odprawiona Msza św. żałobna za zmarłych naszych 

parafian i zmarłych z rodzin naszych parafian w roku 2022. Imiona i nazwiska zmarłych poza naszą 

parafią prosimy zgłaszać w zakrystii. 

11.Zachęcamy i zapraszamy, aby przez cały okres Adwentu korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. 

Poprzez pojednanie się z Bogiem i bliźnimi chciejmy przygotować nasze serca na spotkanie z rodzącym się 

Chrystusem. Spowiedź podczas Mszy oraz każdego dnia adwentu o godz. 6.00 i 7.00 oraz od godz. 17.00. 



12. Czynny jest nasz sklepik parafialny prowadzony przez młodzież z Oratorium  

i ministrantów.  Można w nim nabyć kartki świąteczne,  kalendarze, świece wigilijne, itp. a przy wyjściu z 

kościoła sianko na stół wigilijny. Uzyskane środki przeznaczone są na wakacje dla Oratorium i Liturgicznej 

Służby.  

13. Dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy  na Mszę św. z 

poświęceniem medalików w czwartek 08.12.br. -  na godz. 16.30. 

14. Na rozpoczęty tydzień życzymy wszystkim, Wam Drodzy Parafianie, Goście, Przyjaciele Dzieła 

Salezjańskiego, Bożego błogosławieństwa, owocnego adwentu, czasu czuwania na modlitwie, słuchania 

Słowa Bożego, prostowania dróg i ścieżek codziennego życia i oczekiwania na przyjście Pana. 

 

                                                                                           

 

 

Ks. Stanisław Gorczakowski  
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