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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
29 listopada 2020 

I NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dziś Msze Święte o godzinie 9:00, 11:30 i 18:00. Wszystkie Msze Święte 
i nabożeństwa transmitowane są poprzez stronę internetową naszej Parafii 
(https://parafia-rozniszew.pl) w zakładce NA ŻYWO. Nie rezygnujmy 
z udziału we Mszach Świętych. 

2. W każdą niedzielę o godzinie 15:00 – nabożeństwo za zmarłych połączone 
z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

3. Każdego dnia Adwentu (oprócz niedziel) o godzinie 6:30 – Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP, a o godzinie 7:00 – Msza roratnia. Dzieci 
proszę o udział w Roratach poprzez transmisję internetową. Każdego dnia 
dzieci będą otrzymywać pracę domową, która będzie potwierdzać udział we 
Mszy Świętej. 

4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Możli-
wość skorzystania ze spowiedzi w piątek od godziny 17:15. 

5. W piątek od godziny 8:30 udam się do osób starszych i chorych. 
6. W sobotę o godzinie 10:00 rozpocznie się Dzień Skupienia dla Narzeczo-

nych. 
7. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej składać będziemy ofiary do 

puszek jako pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
8. Poświęcony opłatek będzie można nabywać w zakrystii po zakończonej 

Mszy Świętej oraz w ciągu dnia na plebani. Ofiary składane przy opłatku 
przeznaczone będą na grę p. Organistki podczas Mszy Świętych w niedziele 
i uroczystości. 

9. Będą również świece wigilijne. Będą one rozprowadzane od przyszłej nie-
dzieli. 
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Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego informuje: 
Na IV kweście, która odbyła się przy kościele 25 października, 1 listopada, 
15 listopada została uzbierana kwota – 1770,07. 
Były wystawione puszki w sklepach : 
Groszek uzbierał -1310,71 
Pani Zosia -823,66 
Zakrzew – 551,00  
Suma ze sklepów -2685,37. 
Sumując wszystkie zbiórki mamy kwotę – 4460,07. 
Odliczając dług z ubiegłego roku – 1926,96 
Zostaje nam – 2533,11. 
Kostkę , którą mamy z odzysku planujemy ułożyć pod kosze przy parkanie. 
Wszystkim ofiarodawcom, jak i właścicielom sklepów składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim życzymy dużo 
zdrowia , wszystkiego najlepszego i ciepła rodzinnego w tym trudnym czasie. 
Z szacunkiem grupa organizacyjna. 
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