
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

27 listopada A. D. 2022 

 

1. Dziś pierwsza niedziela Adwentu rozpoczynająca nowy rok liturgiczny. Na 

16:00 rodziny parafii zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie w salce 

połączone z dekorowaniem pierniczków. 

2. Wychodząc z kościoła można wziąć nowy nr „Dobrych Nowin”.  

3. W zakrystii do nabycia świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, 

duże po 20 zł a małe po 10 zł. 

4. W dni powszednie Adwentu, od poniedziałku do piątku  o 17:00 zapraszam na 

Roraty czyli adwentową Mszę Świętą o Matce Bożej. Dzieci zapraszam z 

lampionami. 

5. Przed ołtarzem wystawione są kosze, do których można składać dary 

żywnościowe dla ubogich, które przekażemy potrzebującym na święta. 

6. W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa o powołania przed Mszą Świętą. Na 

Mszę zapraszam służbę liturgiczną, która będzie miała spotkanie po Mszy Św. 

7. W pierwszy piątek miesiąca o 16:00 adoracją Najświętszego Sakramentu, 

Koronka do Bożego Miłosierdzia, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i 

okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Po Mszy Świętej 

spotkanie kandydatów do bierzmowania I i II roku przygotowania. 

8. W pierwszą sobotę miesiąca odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem 

od 9:00 a na Mszy Świętej o 17:00 zmiana tajemnic różańcowych. W grudniu 

modlić się będziemy za organizacje wolontariatu. 

9. W sobotę o 9:00 zapraszam mężczyzn do pomocy w przywiezieniu z lasu 

choinek do dekoracji naszych kościołów na Boże Narodzenie. 

10. W czwartek, piątek i sobotę będą roznoszone do naszych domów wigilijne 

opłatki. Osoby, które będą je roznosiły, i które chciałyby włączyć się w to 

dzieło zapraszam na spotkanie  w środę na plebanię po Mszy Świętej. 

11. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca z adoracją Najświętszego Sakramentu. 

12. W dniach 2-4 grudnia 2022 w Rokitnie odbędą się rekolekcje weekendowe dla 

młodzieży z warsztatami rozwojowymi  z serii Akademia Dojrzewania pt. 

”Zrozumieć siebie”. Rekolekcje są dla młodzieży od 15 roku życia wzwyż. 

Zapisy poprzez formularz elektroniczny: Akademia Dojrzewania - zapisy. 

13. Przygotowanie dorosłych do bierzmowania w naszym dekanacie rozpocznie się 

4 XII br. o 11:15 w kościele św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. 

14. Wszystkim Solenizantom tego tygodnia życzę opieki świętych Patronów. 

15. Dziękuję za złożone ofiary i za posprzątanie naszych świątyń na dzisiejszą 

niedzielę a na następną niedzielę proszę o przygotowanie kościołów kolejne 

Rodziny: 

Św. Marcin: ul. Wypoczynek 

M. Boża: ul. Myśliwska 

ks. Tomasz Filiczkowski 
 


