
 

Intencje  Mszalne  
 

II NIEDZIELA  ADWENTU - 06.12 

     730  – ++ RODZICÓW: ANNA, EDWARD, ++ Z RODZIN Z OBU STRON. 

      900– ++ FRANCISZKA (KOBIETA), JÓZEF BEDNARSCY, ANNA, WŁADYSŁAW WYGIERA, + BRAT JÓZEF. 

    1030 W INTENCJI MAŁGORZATY Z OKAZJI URODZIN I IMIENIN.  

    1200 + BARTŁOMIEJ LESZCZYŃSKI (2 ROCZ., ŚM.).  
    1200 – + URSZULA WOJGIENICA.  

   1800 – + ALICJA DROZDOWSKA – INTENCJA OFIAROWANA OD MĘŻA Z RODZINĄ I TEŚCIOWEJ.  

 
PONIEDZIAŁEK  –07.12.  

        700  – + EDWARD BIELECKI – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  

        1700  –  + WŁADYSŁAW LIPKOWSKI (17 ROCZ., ŚM.). 
 

WTOREK –08.12. 

        900  W INTENCJI DOMINIKI (DZIEWCZYNA) Z OKAZJI 15 ROCZNICY URODZIN WYPRASZAJĄC BOŻE  

              BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OPIEKĘ MATKI BOŻEJ, DARY DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ WSZELKIE  

            POTRZEBNE ŁASKI.  

      1700 –  

 

ŚRODA- 09. 12.  

       700  –  

17.00  1. O WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ W RODZINIE.  
2. ++ LEOKADIA WALKOWIAK, + WIESŁAWA KŁAK.  

 
 

CZWARTEK  – 10.12. 

       700  –  

       1700 – + MARIA ŚLUSARSKA – INTENCJA OFIAROWANA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  

 

 

PIĄTEK –11.12 

    700  – .  

  17 – ++ DANUTA, STEFAN MROWIŃSCY, ++ RODZICÓW: MICHALINA, HENRYK, JERZY JAŁOWIECCY.  

 

 SOBOTA –12.12. 

    700  –   

   1800 + WALDEMAR KOWALEWSKI – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II NIEDZIELA ADWENTU 

06.12.2020r. 

1. W poczuciu solidarności z Kościołem za wschodnią granicą Polski przeżywamy 
dzisiaj Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, który 
wspieramy naszymi modlitwami oraz ofiarami zbieranymi do puszek przed kościołem. 
Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych. Dziś także, po Mszy św.  
o godz. 10:30, odwiedzi nas św. Mikołaj. Zapraszamy.  

2. Składam ogromne podziękowanie za pomoc w organizacji spotkania ze  
św. Mikołajem. Dziękuję wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu zupy 
gulaszowej i jej dystrybucji. Dziękuję wszystkim którzy wsparli nas ofiarami, 
do puszek zebraliśmy 1788 zł. Dziękuję wszystkim za wspaniałe dary 
materialne do kosza św. Mikołaja. Dziękuję wolontariuszom za pomoc św. 
Mikołajowi w przygotowaniu paczek. Wielkie „Bóg zapłać” dla wszystkich 
ludzi dobrej woli. 

3. We wtorek, 8 grudnia, obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Msze św. w tym dniu o 9:00 i 18:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

4. Trwa Nowenna do św. Józefa, którą zakończymy we wtorek, 8 grudnia, zwierzeniem 
naszej parafii św. Józefowi – Patronowi Kościoła. Codziennie po Mszach św. modlimy 
się litanią do św. Józefa. Zachęcamy także do osobistej modlitwy litanią. 

5. 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. 

6. W piątek, 11 grudnia, o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne do 
kawiarenki św. Maternusa kandydatów do bierzmowania z klasy 8A. Obecność 
obowiązkowa. 
7. 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. 

 
9. W kościele do nabycia świece CARITAS, duże i małe - Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom. Duża świeca 20zł, mała 10zł, lub więcej. Zachęcamy do 
nabywania. 

10. Rekolekcje w naszej parafii odbędą się w dniach 19 – 20 grudnia br.  
Plan rekolekcji będzie podany w przyszłą niedzielę. 

11. W przyszłą niedzielę, 13 grudnia, od godz. 9:00 w budynku ZSS przy ulicy 
Kościelnej /na przeciwko/ odbędzie się sprzedaż na wynos pierogów z kapustą i 
grzybami oraz uszek.  

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz rezerwowania 
intencji na przyszły 2021 rok, w zakrystii po każdej Mszy św. oraz 
kancelarii parafialnej.  

16. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
17. 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. W agendzie również kalendarze 
diecezjalne w cenie 15 zł. Zachęcamy do nabywania. 

17. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, taca przeznaczona jest na cele 
remontowe w naszej parafii. 

18. 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. + TADEUSZ GRABOWSKI +JAN GONTKO +ELEONORA WIELGUS  

+FRANCISZEK BOROWSKI Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie 
… 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

 
- poniedziałek; ŚW. AMBROŻEGO BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA; 

- wtorek; NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 

 


