
Ogłoszenia duszpasterskie – 4 XII 2022                                                                
II NIEDZIELA ADWENTU 

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom, którzy w 
listopadzie wsparli potrzeby parafii. Wysokość ofiar składanych w 
kopertach bądź przelanych na konto wyniosła  4350 zł. Bóg zapłać! 

Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Wszystkich chętnych, pragnących 
wesprzeć akcję prosimy o złożenie ofiary do skrzynki ustawionej na 
stoliku z czasopismami. 

W okresie Adwentu zapraszamy dzieci z lampionami na 
RORATY od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Apelujemy do 
rodziców o przyprowadzanie dzieci na Roraty, a kandydatów do 
bierzmowania  zachęcamy do udziału.  

W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze 
święte o godz. 7.00 i 18.00. 

W sobotę o godz. 10.30 spotkanie w salce z uczniami klas ósmych, 
przygotowującymi się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, 
natomiast spotkanie  z ich rodzicami za tydzień w niedzielę po Mszy 
św. popołudniowej. 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie 
medalików i łańcuszków dla dzieci przygotowujących się do 
pierwszego przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

Na stoliku przed zakrystią można nabyć ŚWIECĘ WIGILIJNĄ. 
Ofiara za małą świecę wynosi 10 zł, za dużą świecę 17 zł. 

Organista roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki 
można również otrzymać w zakrystii. 

Poniedziałek od godz 14.00 – Łąki od Woli Batorskiej 

Wtorek od godz 14.00 – Ulica 

Środa od godz. 14.00 – Uliczka i Dom Nauczyciela 

Czwartek od godz. 14.00 – Ulesie 

Piątek od godz. 15.00 – Sołtysie 

Sobota od godz. 9.00 – Zabierzów Centrum 



Dziękujemy mieszkańcom II części Chobotu za złożoną ofiarę na 
potrzeby parafii w wysokości 850 zł. W nadchodzącym tygodniu 
troskę o naszą świątynię powierzamy mieszkańcom III części 
Chobotu od państwa Klimów do p.Krzysztofa Harabasza.

Od pon i edz i a łku r o zpoc zyna s ię w sk l epach JUHAS 
przedświąteczna zbiórka żywności. Przez najbliższe dwa 
tygodnie będzie można wkładać do specjalnie ustawionego wózka 
produkty spożywcze. Przygotowane paczki świąteczne zostaną 
przekazane potrzebującym osobom z naszej parafii. Bóg zapłać 
wszystkim za okazaną dobroć serca! 

Prosimy osoby zapisane na pielgrzymkę do Włoch o podejście do 
zakrystii i zabranie UMOWY-KARTY UCZESTNIKA. 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne 
życzenia zdrowia i obfitości łask Bożych,                                          
wzrastania w wierze, nadziei i miłości, 

a wszystkim radosnego świętowania niedzieli                                                                          
oraz błogosławieństwa Bożego na cały tydzień.                                                                                             

Maryjo, Pani nasza Zabierzowska - miej nas w swojej opiece!


