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      O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 
III Niedziela Adwentu 11 – 12 – 2022 r. 

 
1. Nieszpory niedzielne dzisiaj o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy oraz adwentowego czuwania i uwielbiania Boga psalmami.  
2. Msza św. roratnia ku czci Maryi przez cały tydzień o godz. 7.00. Po 

roratach dzieci zapraszamy na kakao lub herbatę i słodką bułkę. 
3. W liturgii Kościoła obchodzimy w tym tygodniu:  
- we wtorek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy; 
- we środę wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła; 
- w sobotę 17 grudnia rozpoczyna się w Adwencie II okres - czas 

bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. A od 16 grudnia na Roratach poprzez 
nowennę będziemy przygotowywać się  do Bożego Narodzenia. 
4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii REKOLEKCJE ADWENTOWE. Nauki rekolekcyjne na 
wszystkich Mszach św. oraz w poniedziałek, wtorek i środę (19,20,21.12.br.) na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. 
Po drogach adwentowego nawrócenia prowadzić będzie nas Ks. Franciszek Janyga, salezjanin z Krakowa. 
5. W poniedziałek 19.12.br. po Mszy św. wieczornej, wyjątkowo o godz. 19.00 spotkanie biblijne, które 
poprowadzi Ks. Ryszard Kempiak. Zapraszamy do udziału w tej formie katechezy dla dorosłych. 
6. Czynny jest sklepik parafialny, w którym możemy kupić kartki świąteczne, kalendarze,  świece Caritas 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. bożonarodzeniowe i sianko na stół wigilijny. Środki uzyskane z 
rozprowadzania tych artykułów przeznaczone są dla Oratorium i ministrantów. 
7. Sakrament Chrztu św.  będzie udzielany w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia – w 
poniedziałek na Mszy św. o godz. 13.00.  
8. Msza św. Jubileuszowa Małżeństw, począwszy od 1 rocznicy i co pięć lat  wzwyż, będzie odprawiona  
01 stycznia w niedzielę w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  o godz. 13.00. Imiona i nazwiska 
Jubilatów prosimy zgłaszać w zakrystii. 
9. 31 grudnia w sobotę o godz. 16.30 będzie odprawiona Msza św. za zmarłych naszych parafian  
i zmarłych z rodzin naszych parafian w roku 2022. Imiona i nazwiska zmarłych poza parafią prosimy zgłaszać  
w zakrystii. 
10. W ostatnią niedzielę przy wyjściu zbierana była ofiara do puszek jako pomoc dla Kościoła na Wschodzie. 
Zostało zebranych 5020,00 zł.  Składamy serdeczne Bóg zapłać za wsparcie Kościoła na Wschodzie oczekującego 
naszej pomocy i wsparcia modlitewnego i materialnego. 
11. Zachęcamy i zapraszamy do korzystania 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. 6.30 i 7.00 oraz od godz. 17.00. 
12. Dziękujemy za złożone już produkty żywnościowe na potrzeby korzystających z naszej jadłodajni. Dziękuję 
również osobom indywidualnym i instytucjom, które wspomagają prowadzone przez nas dzieła, poprzez 
przekazywane ofiary, czy też różne produkty żywnościowe i chemiczne. Dla chętnych i gotowych do podzielenia 
się trwałymi produktami żywnościowymi zbiórka w kaplicy MB Wspomożenia Wiernych.  
13. W opłatki wigilijne pobłogosławione można zaopatrzyć się w zakrystii. Dziękujemy za składane przy tej okazji 
ofiary.  
14. Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie zaprasza na Świąteczny Koncert, który odbędzie się w piątek 16 grudnia 
br. o godz. 17.00 w galerii Cuprum Arena. Wstęp bezpłatny. 
15. Starosta Powiatu Lubińskiego zaprasza mieszkańców Lubina na Koncert Świąteczny, który odbędzie się w 
niedzielę 18 grudnia o godz. 19.00 w kościele św. Wojciecha w Lubinie. Wstęp wolny.    
16. Na rozpoczęty tydzień życzymy wszystkim, Wam Drodzy Parafianie, Goście, Przyjaciele Dzieła 
Salezjańskiego, Bożego błogosławieństwa, owocnego przeżycia rekolekcji adwentowych, czasu czuwania na 
modlitwie, prostowania dróg i ścieżek codziennego życia i oczekiwania w radości na przyjście Pana. 
17. W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej do Domu Ojca odszedł:  Czesław Pawłowski. Polećmy Go 
Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie / a światłość wiekuista niechaj Mu świeci / niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym / Amen.  
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