
 

Intencje  Mszalne  
 

III NIEDZIELA  ADWENTU - 13.12 

     730  –++ STANISŁAWA SKALNA (6 ROCZ., ŚM.), FERDYNAND SKALNY (18 ROCZ., ŚM.),               
              MIROSŁAW SKALNY (17 ROCZ., ŚM.).  

      900– + WALDEMAR KOWALEWSKI – INTENCJA OFIAROWANA OD RODZINY Z SIERPCA. 

    1030 ++ ADAM JUHAS (15 ROCZ., ŚM.), ++ RODZICÓW Z OBU STRON.  

    1200 ++ STANISŁAWA PEŁKA (1 ROCZ., ŚM.), ANNA ŁUKASZEWICZ (30 ROCZ., ŚM.) 

   1800 – + Roman BUŁACIŃSKI, + ŁUCJA  
PONIEDZIAŁEK  –14.12.  

        700  – + ZOFIA DYMARCZUK – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  

        1700  –  + BARBARA DZIADUŚ – INTENCJA OFIAROWANA OD SYNA ADRIANA Z ŻONĄ. 
 

WTOREK –15.12. 

        700  + ZOFIA KOZIŃSKA – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  

      1700 – ++ ALEKSANDRA FLOROWSKA, CZESŁAW FLOROWSKI, ZYTA FLOROWSKA. 
ŚRODA- 16. 12.  

       700  – + KATARZYNA ŻOŁĄDEK PROSZĄC O SPOKÓJ DUSZY.  

17.00  1.  W INTENCJI WŁADYSŁAWY (KOBIETA), ALINY, JUSTYNY, ADAMA I TOMAKA Z 
OKAZJI URODZIN WYPRASZAJĄC BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OPIEKĘ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, ŁASKE ZDROWIA ORASZ WSZELKIE POTRZEBNE ŁASKI.  
 

CZWARTEK  – 17.12. 

       700  – + JAN GONTKO – INTENCJA OFIAROWANA OD RODZINY SARLEJÓW.  

       1700 – ++ FRANCISZEK OSIKA (26 ROCZ., ŚM.), ++ RODZICÓW Z OBU STRON, ++  

               RODZEŃSTWO. 
PIĄTEK –18.12 

    900  – .  

  18 – ++ DANUTA, STEFAN MROWIŃSCY, ++ RODZICÓW: MICHALINA, HENRYK, JERZY JAŁOWIECCY.  
 SOBOTA –19.12. 

    900  –   
   1800 ++ MARIA (36 ROCZ., ŚM.), JÓZEF, BRONISŁAW.  

  

IV niedziela  adwentu - 20.12 

     730  – + EUGENIUSZ MAMRO.  

      900– ++ JAN JURCZAK, STANISŁAW MICHALAK, ++ Z RODZINY, + MAREK OLEŚ (2 

ROCZ., ŚM.) 

    1030 ++ TERESA MATYSZKIEWICZ (4 ROCZ., ŚM.), EMILIA, STANISŁAW PRZEJCZOWSCY.  

    1200 + ZDZISŁAWA (KOBIETA) MICHORCZYK – INTENCJA Z OKAZJI URODZIN. 

   1800 – ++ STEFAN DYBUS (10 ROCZ., ŚM.), ++ RODZICÓW, + JANINA 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III NIEDZIELA ADWENTU 13.12.2020r. 

1. Dzisiaj trzecia niedziela ADWENTU, zwana niedzielą Radości (GAUDETE).  
Źródłem radości jest Pan Bóg obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia 
Pańskiego. Przypominamy, że Adwent to czas radosnego i pobożnego oczekiwania na 
przyjście Jezusa Chrystusa w czasie świąt i na końcu czasów. 

2. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 18-20 grudnia 2020 roku 
/piątek, sobota, niedziela/. Prośmy o moc i światło Ducha Świętego na czas rekolekcji 
dla nas i ojca rekolekcjonisty Ks. Pawła Pęczuły naszego wikariusza.  
Ze względów epidemiologicznych udział w rekolekcjach jest dobrowolny.  
Bardzo proszę aby w czasie Spowiedzi św. i czasie uczestniczenia w naukach 
rekolekcyjnych zachować bezpieczny odstęp i posiadać maseczki na twarzy.  
Plan rekolekcji wywieszony jest w gablotach i wydrukowany w dzisiejszym 
numerze naszego pisemka parafialnego „Maternus”. 

PLAN REKOLEKCJI: 
piątek 18.12.2019r.  
8:00 – 9:00 Spowiedź św. dla wszystkich 
9:00 Msza św. z nauką ogólną  
17:00 – 18:00 Spowiedź św. dla wszystkich 
18:00 Msza św. z nauką ogólną  
sobota 19.12.2019r.  
8:00 – 9:00 Spowiedź św. dla wszystkich 
9:00 Msza św. z nauką ogólną 
17:00 – 18:00 Spowiedź św. dla wszystkich 
18:00 Msza św. z nauką ogólną 
niedziela 20.12.2019r. 
Nauka ogólna na wszystkich Mszach św. i zakończenie rekolekcji. W czasie Mszy św.  
o godz. 10:30 nauka dla dzieci i zakończenie rekolekcji. W czasie rekolekcji będziemy 
spowiadać w czasie Mszy św., a także po Mszach św. jeżeli będzie taka potrzeba 
czyli będą chętni. Spowiedź św. w niedzielę w czasie każdej Mszy św. Do Spowiedzi 
św. w warunkach bezpiecznych także będzie można przystąpić codziennie przed 
świętami. Plan Spowiedzi św. przed świętami podamy w przyszłą niedzielę.  
3. 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 w tym 
tygodniu od poniedziałku do czwartku o godz. 17:00.  
Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. uczestniczą w „Roratach” obowiązkowo. 
W tym tygodniu od poniedziałku do czwartku Msze św. o godz. 7:00  
i 17:00. W tym tygodniu w piątek i sobotę Msze św. o godz. 9:00 i 18:00. 
4. W przyszłą niedzielę nasza schola parafialna będzie rozprowadzać za 
dobrowolną ofiarę sianko na wigilijny stół.  
5. We wtorek, 15 grudnia o godz. 16:30 różaniec do Siedmiu Boleści NMP. Zapraszamy  
i zachęcamy do wspólnej modlitwy. Natomiast w środę, 16 listopada, po Mszy św. porannej 
Koronka do św. Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy.  
6. Dzisiaj, 13 grudnia, od godz. 9:00 w budynku ZSS przy ulicy Kościelnej /na przeciwko/ 
odbywa się sprzedaż na wynos pierogów z kapustą i grzybami oraz uszek.  
7. We wtorek, 15 grudnia, o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne do 
kawiarenki św. Maternusa kandydatów do bierzmowania z klasy 8C, a w czwartek,  
17 grudnia, na godz. 18:00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klasy 8B. 
8. W sobotę, 19 grudnia, prosimy mężczyzn o pomoc w przywiezieniu choinek .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. 

9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz rezerwowania intencji na 
przyszły 2021 rok, w zakrystii po każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 
10. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
11. W dzisiejszą niedzielę, drugą miesiąca, taca przeznaczona jest na cele 
remontowe w naszej parafii. Wielkie „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
12. 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. W agendzie również 
kalendarze diecezjalne w cenie 15 zł. Zachęcamy do nabywania. 
13. Opłatki wigilijne do nabycia w kościele po każdej Mszy św. i w 
agendzie. 
14. 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 tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

 
- poniedziałek; ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA; 

 

W rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce, 13 grudnia, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki włączy się 
w akcję społeczną Instytutu Pamięci 
Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. 
Zapal Światło wolności”.  

W najbliższą niedzielę przewodniczący Episkopatu o godz. 19.30 w oknie pałacu 
arcybiskupiego w Poznaniu zapali symboliczne światło upamiętniające ofiary 
komunistycznych represji. 

Do akcji włączy się również sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski 
bp Artur G. Miziński. „Zapalenie w oknach 13 grudnia o godz. 19.30 
symbolicznych świec ma upamiętniać wszystkich tych, którzy w czasie stanu 
wojennego stracili życie, utracili pracę lub musieli opuścić Ojczyznę w wyniku 
przeciwstawiania się brutalnym działaniom władz komunistycznych. Zapalając 
światło wolności dajemy świadectwo wdzięczności wobec osób i ich rodzin, które 
nie zawahały się cierpieć i znosić represje w imię podstawowych praw jednostki” 
– powiedział bp Miziński. 

Do akcji "Zapal Światło wolności" włącza się także diecezja świdnicka. 

Zainicjowana przez Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu akcja społeczna 
„Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło wolności” nawiązuje do historycznych 
gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Reagana, prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 roku w ten właśnie sposób 
– w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec 
polityki władz komunistycznych w Polsce. 

 


