
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 28 XI 2021                                                                 
I NIEDZIELA ADWENTU 

 W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki na rzecz migrantów z granicy 
polsko-białoruskiej zebraliśmy 1030 zł. Bóg zapłać wszystkim 
Darczyńcom! 

 Dzisiaj o godz. 15.00 Msza św. w intencji Jubilatów obchodzących w 
tym roku złoty bądź srebrny jubileusz małżeństwa. 

 RORATY w Adwencie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w 
sobotę o godz. 7.00. Do tej adwentowej modlitwy zapraszamy przede 
wszystkim dzieci z lampionami oraz młodzież. 

 

 W środę w salce katechetycznej o godz. 16.30 spotkanie wszystkich 
chętnych do śpiewania w scholi parafialnej. 
 

 W pierwszy czwartek miesiąca będziemy prosić Boga o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne. 

 W pierwszy piątek miesiąca spowiedź przed Mszą poranną oraz 
popołudniu od godz. 17.15. Odwiedziny chorych od 8.30. 

 W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00 
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 



 

 W przyszłą niedzielę Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Na ten cel będzie można złożyć ofiarę do 
skrzynki na stoliku z czasopismami. 

 Na stoliku przed zakrystią można nabyć ŚWIECĘ, KTÓRA 
ROZŚWIETLI STÓŁ WIGILJNY. Ofiara za małą świecę wynosi 10 zł, 
za dużą świecę 15 zł. Dochód przeznaczony jest na wsparcie 
najbardziej potrzebujących dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji 
Caritas. 

 W dniach od 21 do 29 maja 2022 r. organizujemy 9-dniową 
pielgrzymkę autokarową do Chorwacji, Bośni i Hercogowiny        
z pobytem w Medjugorie. Program pielgrzymki wraz z kosztami 
zostanie w poniedziałek zamieszczony na stronie internetowej parafii. 
Do zapisanych już osób możemy dopisać na listę pielgrzymów inne 
chętne osoby. Prosimy zgłaszać się w zakrystii. 
 

 W nadchodzącym tygodniu troskę o naszą świątynię powierzamy 
mieszkańcom II części Zaborcza od p. Marcina Kapały do p. Artura 
Książka. 

 

 Organista roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary 
złożone przy tej okazji są formą wynagrodzenia za jego całoroczną 
posługę dla naszej wspólnoty parafialnej. Opłatki można również 
otrzymać w zakrystii. 

 

Poniedziałek od godz 13.00 – Kla i Skotnica 
Wtorek od godz 14.00 – Brzozówka i Mała Wieś 
Piątek od godz. 13.30 – Chałupki 
Sobota od godz. 9.00 – Flaga i Nowa Wieś 

 

 W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Annę Trzepla  
z Centrum Zabierzowa. 

 

Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.                        
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia składamy 
serdeczne życzenia zdrowia i obfitości łask Bożych, zaś wszystkim 
radosnego świętowania niedzieli oraz opieki Bożej na cały tydzień.                                         

Matko Boża, Pani Zabierzowska - miej nas w swojej opiece! 


