
 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi Śląskiej 

62-065 Grodzisk Wielkopolski 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2022 

 

1. W czasie Adwentu każdy kolejny tydzień zaczynamy w soboty wieczorną mszą św. o 

godz.18.00 obrzędem Lucenarium, czyli uroczystym błogosławieństwem światła i zapaleniem 

kolejnych świec na wieńcu adwentowym.   

2. Od poniedziałku do soboty zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Roraty do klasztoru o 

godz. 6.30. Dzieci przychodzą z lampionami, młodzież i dorośli ze świecami, które będą 

przygotowane przy wejściu. O godz. 6.10 Godzinki ku czci Matki Bożej. W adwencie nie ma 

Mszy św. o godz. 7.30.  

3. W poniedziałek zapraszamy na wieczorną mszę św. rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze 

SP nr 4, a we wtorek ze SP nr 2 i pozostałych szkół, których dzieci przystępują w naszej parafii 

do Pierwszej Komunii św.  

4. We środę o godz. 18.30 nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa i nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. W tym dniu Wspólnota św. Józefa obchodzi pierwszą rocznicę 

powstania w Grodzisku Wlkp.   

5. W czwartek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w tym dniu o 

godz. 6.30 roratnia, o godz. 11.00 w klasztorze w łączności z adoracją Najświętszego 

Sakramentu podczas Godziny Łaski od 12.00 do 13.00 i wieczorem o godz. 19.00. Taca w tym 

dniu przeznaczona jest na pomoc biednym kościołom.  

6. Do 7 grudnia trwa Jerycho różańcowe w darze dla Matki Bożej na Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Maryi w intencjach Jej Niepokalanego Serca. Jest jeszcze możliwość zapisania się 

na godzinę modlitwy w domu na stronie internetowej parafii.  

7. Zostało jeszcze kilka kartek z imionami podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Szarczu 

prowadzonego przez siostry felicjanki. Przygotowane paczki świąteczne prosimy przynieść do 

niedzieli 11 grudnia. 

8. Dzisiaj po mszy św. jest zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  

9. Przy wyjściu z kościoła można zakupić ręcznie pisane ikony, oraz opłatki wigilijne i świece 

Caritas: mała w cenie 10 zł, a duża 20 zł.  

10. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Marii Cichej, Barbary Klimaszyk, Adama 

Podemskiego, Józefa Szafarza, Janiny Flis, Leny Grzeszkowiak  i Kariny Trowskiej-

Marchlewskiej. Dobry Jezu… 

              PROBOSZCZ 

    Ks. Dariusz Dąbrowski COr 

      ze wspólnotą filipińską  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


