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1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 16:30 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Po Mszy Św. zmiana 
tajemnic różaoca św. 
Odwiedziny chorych – wyjątkowo w tym miesiącu – w sobotę, od godz. 8:00. 
 Prośba do rodziców - dzieci, które w maju przystąpiły do I Komunii Św. - aby w 
piątek przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św. 
kontynuowały przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.  

     
2. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Będzie można je 

nabywad w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Ofiary złożone za opłatki 
przeznaczamy na ogrzewanie kościoła. 

 
3. W przyszłą niedzielę na godz. 16:00 zapraszam - wraz z rodzicami – dzieci 

przygotowujące się do I Komunii Św. Dzieciom zostaną poświęcone medaliki. 
 
4. W przyszłą niedzielę po Mszach św., odbędzie się zbiórka ofiar do puszek - dla 

Kościoła na Wschodzie. Jest już tradycją, że w drugą niedzielę Adwentu w całej 
Polsce są zbierane ofiary, jako wsparcie naszych rodaków zamieszkujących na 
terenach dawnych naszych „Kresów”; a więc na terenie dzisiejszej Litwy, 
Białorusi, Ukrainy, jak i również Kazachstanu. 

 
5. Intencje Mszy św.: 

Od poniedziałku do czwartku – Mszy Św. nie będzie. 
- piątek: + Zofia i Edward – intencji od Przyjaciół 
- sobota: za zmarłych w bieżącym roku, których uroczystości pogrzebowe 
organizował Zakład Pogrzebowy ARKA z Olsztynka 

w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 + Sebastian ROMASZ w 10 rocznicę śmierci oraz Helena KRYSZTOFIAK 
w 7 rocznicę śmierci 
- godz. 10:00 + Adam ZAKRZEWSKI w 4 rocznicę śmierci, Wiktoria i Wacław 
KRYSZTOF, Zofia i Jan ZAKRZEWSCY oraz Dariusz NISIO 
- godz. 16:00 + Kazimierz BEDNARCZYK w 30 dzieo po śmierci oraz Jan ŁUKASIK w 
3 rocznicę śmierci 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Nasze parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się w piątek i w sobotę - za 

dwa tygodnie, czyli 13 i 14 XII.  
7. Od środy do przyszłej niedzieli w kinie - w Olsztynku, będzie wyświetlany film 

„Nieplanowane”. 
 
8. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za wykonanie wieoca adwentowego. 

Następne sprzątanie za dwa tygodnie. 
9. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia „Gość Niedzielny” a dla dzieci „Mały 

Gość”. 


