
 

Intencje  Mszalne  
 

I NIEDZIELA  ADWENTU - 29.11 

     730  – +KATARZYNA PIECHNIK( int. z ok. imienin) 
      900– +ANDRZEJ ŻAK (31r. śm. oraz z ok. imienin) 
    1030 +JAN NIEWIADOMSKI (3r. śm.) +BARBARA JĘDRZEJEWSKA +STANISŁAW KONARSKI ++RODZICE Z            

              OBU STRON 
    1030 +ANDRZEJ +WERONIKA MICHORCZYK  
    1200 – +OTYLIA JAKUBEK (30r. śm.) +MIECZYSŁAW +RYSZARD ++Z RODZINY 
   1800 – +JERZY BAŁYS (int. od sąsiadów) 

 

 
PONIEDZIAŁEK  –30.11.  

        700  – + BARBARA DZIADUŚ – INTENCJA OFIAROWANA OD CHRZEŚNICY ANDŻELIKI Z MĘŻEM I CÓRKĄ.  

        1700  –  + JAN WYDMUCH – INTENCJA OFIAROWANA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU 

 

 

WTOREK –01.12. 

        700  + BARBARA DZIADUŚ – INTENCJA OFIAROWANA OD CHRZEŚNICY ANDŻELIKI Z MĘŻEM I CÓRKĄ  

      1700 – + MICHALINA SKIBA – INTENCJA OFIAROWANA OD SYNA Z RODZIN 

 

ŚRODA- 02. 12.  

       700  – + BARBARA DZIADUŚ – INTENCJA OFIAROWANA OD CHRZEŚNIAKA DAWIDA 

17.00  1.  ++ MARIA, PIOTR PAJOR. 
2. + ANTONIA (40 ROCZ., ŚM.), ++ Z RODZINY BAŁYS 
3.++ MAGDALENA, WINCENTY, JAN DEMEŃCZUK  

 
 

CZWARTEK  – 03.12. 

       700  – + BARBARA DZIADUŚ -INTENCJA OFIAROWANA OD SZWAGIERKI JOANNY Z DZIEĆMI. 

       1700 – + WOJCIECH GÓRSKI (25 ROCZ., ŚM.).  

 

PIĄTEK –04.12 

    700  – + BARBARA DZIADUŚ – INTENCJA OFIAROWANA OD SIOSTRZENICY MARTY Z MĘŻEM I CÓRKĄ.  

  17 – + BARBARA REJTERADA – INTENCJA Z RACJI URODZIN.  

 

 SOBOTA –05.12. 

    700  – ++ RODZICÓW I BRACI.  

   1800 – ++ JÓZEFA, STANISŁAW ++ Z RODZINY.  

   1800 –+ BARBARA DZIADUŚ – INTENCJA OD CÓREK.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I NIEDZIELA ADWENTU 

29.11.2020r. 

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na 
spotkanie ze Zbawicielem w czasie świąt Bożego Narodzenia i na końcu czasów. 
Rozpoczyna się również nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który będziemy 
przeżywać pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. W przyszłą 
niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

2. W czasie Adwentu wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem 
adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Wszystkich czyli dzieci  
(z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcamy do udziału 

w „Roratach”, w naszym kościele codziennie od poniedziałku do piątku o 
godz. 17:00. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. 
uczestniczą w „Roratach” obowiązkowo. W dni powszednie od 
poniedziałku do piątku Msze św. o godz. 7:00 i 17:00. W soboty Msza św. 
wieczorna o godz. 18:00. 

3. Codziennie roznoszone są po naszych domach opłatki wigilijne. Opłatki 
dostarcza nasz lektor p. Piotr Klima. W imieniu parafii nikt inny nie został 

do tej funkcji upoważniony. Opłatki można także nabywać w kościele po 
każdej Mszy św. Ofiary składane przy okazji przyjęcia opłatków 
przeznaczone są na remont schodów przy kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego tzw. kaplicy pogrzebowej. 

4. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja przez 
naszą parafię. Do 4 grudnia zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, 
zabawki, przybory szkolne. Bardzo prosimy o nowe rzeczy lub takie, które nie 
noszą śladów zużycia. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Również w 
dzisiejszą niedzielę, 29 listopada, zbiórka ofiar do puszek na pomoc św. 

Mikołajowi. Każdy ofiarodawca zostanie obdarowany smaczną 
niespodzianką. Smacznego. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia, po Mszy św. 
o godz. 10:30 prawdopodobnie odwiedzi nas św. Mikołaj. Zapraszamy 
wszystkich szczególnie dzieci do wspólnej modlitwy i na spotkanie ze św. 
Mikołajem. 
5. Podobnie jak w ubiegłym roku organizujemy akcję pomocową w formie paczek 

świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii i nie tylko. W kościele jest 

wystawione adwentowe drzewko z aniołkami na których jest wypisane jaka pomoc 
jest potrzebna. Chętni proszeni są o zabranie aniołka przygotowanie paczki 
zgodnie z opisem i przyniesienie na plebanię do 17 grudnia. Dziękujemy za 
włączenie się w tą akcję i niesioną pomoc. 

6. W piątek, 4 grudnia, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych.  
Natomiast w sobotę, 5 grudnia, przed południem Ks. Paweł odwiedzi swoich 
chorych. 

7. W piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 16:30.  
Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i modlitwa litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

8. Również w pierwszy piątek miesiąca, 4 grudnia, spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania w czasie Mszy św. wieczornej o godz. 

17:00. Bardzo prosimy by przed Mszą św. młodzież przystąpiła do 
sakramenty Spowiedzi św. Po Mszy św. spotkanie z ks. Pawłem nowym 

opiekunem kandydatów do bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 
9. Sobota, 5 grudnia, jest pierwszą sobotą miesiąca. 
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o 
godz. 17:15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

10. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 
17:00, a po niej Msza św. wieczorna. W czwartek o godzinie 16.00 
– Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
indywidualna adoracja, którą kończymy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. W tym dniu 
szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i 
modlimy się o nowe i święte powołania, również z naszej parafii. 

Spowiedź Św. codziennie przed każdą Mszą św. Zapraszamy. 

11. Przypominam, że w dni powszednie codziennie przed Mszą św. 
wieczorną o godz. 16:30, w soboty o 17:30, w kościele odmawiamy 
wspólnie różaniec. W niedzielę modlitwa różańcowa o godz. 8:30. 
Bardzo proszę Róże Różańcowe by kontynuować tę modlitwę.  
W każdą niedzielę o godz. 7:00 modlimy się Godzinkami o 
Niepokalanym Poczęciu NMP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

12. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz rezerwowania 
intencji na przyszły 2021 rok. Można to uczynić w zakrystii po każdej 

Mszy św. oraz kancelarii parafialnej.  

13. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 

liturgii. 

14. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia prasa 
katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela, lampiony 
adwentowe dla dzieci, Pismo Święte, albumy, różańce, świece 
adwentowe i świąteczne, oraz kalendarz parafialny na 2021 rok w 
cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony 
będzie na potrzeby parafialnych ferii zimowych dla dzieci. 

15. W związku z obostrzeniami, gdyby ktoś potrzebował 
pomocy w zakupach czy innych sprawunkach, szczególnie 
osoby starsze, proszę dzwonić na plebanię pod numery 
parafialne 748 141 461; 665 338 094.  

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ 
BOŻE !!! 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:  

Śp. +MICHALINA SKIBA +WIESŁAW KOŁODZIEJCZYK +ANDRZEJ 
ŁUKASZCZYK +ALEKSANDRA FRYCZKOWSKA Wieczne odpoczywanie racz im 

dać Panie … 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
 

- poniedziałek; ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA, ŚWIĘTO; 
- czwartek; ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, KAPŁANA; 

 


