
Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Adwentu, rok A, 2020.12.18 

1. Ze względu na mecz spotkanie  Rady Duszpasterskiej na plebanii odbędzie się  14.30.   
2. Jutro o spowiedź w godz. 14.00 – 15.00, 15.45-17.30. W Nielepkowicach 16.00 – 17.30. Po 

spowiedzi Msza św. o godzinie 17.30, a następnie zbiórka ministrantów.   
3. Jutro o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy  odbędzie się szkolenie 

chemizacyjne dla rolników w zakresie stosowanie środków ochrony roślin  Trzeba się zapisać 
telefonicznie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

4. We wtorek i środę  po Mszy świętej wieczornej będziemy ubierać choinki szopkę i. Dlatego 
wtorkową  adorację Najświętszego Sakramentu prosimy sobie zrobić indywidualnie przed 
Mszą św.  

5. W piątek rano będzie zakończenie nabożeństw roratnich z udziałem dzieci. Prosimy dzieci, by 
przyniosły  plansze z naklejonymi obrazkami.  

6. We czwartek po Mszy nie będzie spotkanie grupy Wieczernik, ze względu na próbę śpiewu.  
7. W piątek w ciągu dnia  odwiedzimy chorych od 12.30 w Wiązownicy i od 13.30 w 

Nielepkowicach. Odwiedzimy tych, do których jeździmy w I piątek, innych prosimy o 
zgłoszenie.  

8. W sobotę Wigilia. Rano ostatnia Msza św. roratnia o godzinie 6.30.  Po południu zasiądziemy 
do wieczerzy wigilijnej. Postarajmy się zachować wielowiekową tradycję wieczerzy wigilijnej 
postnej i w miarę możliwości przeżyć ten czas bez alkoholu.  

9. Pasterka:   22.00 w Nielepkowicach, 00.00 – w Wiązownicy. Składka z Pasterki przeznaczona 
jest na Fundusz Ochrony Życia 

10. W  Boże Narodzenie I w Święto św. Szczepana Msze św. w porządku niedzielnym.  
11. W drugi dzień świąt poświęconego błogosławieństwa owsa. Składka z tego dnia przeznaczona 

jest po części na Seminarium Duchowne, Uniwersytet Jana Pawła II oraz Dom Księży 
Emerytów.   

12. W tym roku będzie tradycyjna  wizyta kolędowa. Rodziny, które chcą poświęcić nowy dom 
mogą zaprosić księdza  w któryś dzień świąteczny.  Szczegółowy grafik kolędy będzie podany 
w Boże Narodzenie.  

13. Od 1.01.2022 r. do 15.12.2022 r. na remonty w parafii wpłaciły 194 rodziny na łączną kwotę 
44.855 zł. ,grupa wieńcowa ofiarowała 560 zł i wpłaty bezimienne 200 zł. To jest ok połowa 
wpłaciła na remont parkingu, przebudowę toalet. Szczegółowe rozliczenie na początku lutego.   

14. Bóg zapłać osobom z 4 rodzin za sprzątanie kościoła oraz za złożoną ofiarę – 150 zł. Do 
sprzątania w piątek po wieczornej Mszy św.  prosimy rodziny z ul. Warszawska 43- 48 i cała 
ul. Nowa.  Intencje i grafik spowiedzi.  

  
Spowiedź Adwentowa 2022 – Wiązownica ( od 19 do 24.12.2022) 

Data  Po południu 

19.12 pn 

Spowiedź  

adwentowa 

 

 

 

Wiązownica 14.00-15.00, 15.45-17.30 

Nielepkowice 16.00-17.30 

20.12 wt 6.15-7.00  

21.12 śr 6.15-7.00  

22.12 czw 6.15-7.00  

23.12 Piątek 6.15-7.00 17.00-18.30 

24.12 sb 6.00-8.00  



 


