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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I NIEDZIELA ADWENTU 

28.11.2021r. 

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: „Posłani w pokoju Chrystusa”. W przyszłą niedzielę, 
pierwszą miesiąca, po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po 

Mszy św. o godz. 9:00 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. 18:00. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św.  
i młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania uczestniczą  
w „Roratach” obowiązkowo.  

3. Do wtorku, 30 listopada, trwa wielka narodowa Nowenna do św. Andrzeja 
Boboli w intencji o Boże Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny. 

Włączamy się w tą nowennę codziennym różańcem i litanią do św. Andrzeja Boboli 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17:30 i Mszą św.  
i Komunią Św. przyjmowaną w tej intencji. Szczególnie apeluję i wzywam 
wszystkich mężczyzn i chłopców by chwycili za różaniec i bronili naszej ukochanej 
Ojczyzny.  

4. Od przyszłej niedzieli, 5 grudnia, po Mszach św. nasza mała schola parafialna 
będzie rozprowadzać specjalnie przygotowane i poświęcone sianko na stół 
wigilijny. 

5. 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. 

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

W zakrystii są też dostępne opłatki wigilijne. Zapraszamy.  

7. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja przez 
naszą parafię. Do 3 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. W minioną niedzielę 
do puszek na pomoc św. Mikołajowi zebraliśmy 1140 zł. Ogromne „Bóg zapłać” 
wszystkim ofiarodawcom.  

8. 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 19 grudnia. Dziękujemy za włączenie się w tą akcję 
i niesioną pomoc. 

9. W piątek, 3 grudnia, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych. Natomiast w sobotę, 4 grudnia, przed południem Ks. Paweł 

odwiedzi swoich chorych. 

10. W piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 
17:00. Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa litanią do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

11. Również w pierwszy piątek miesiąca, 4 grudnia, spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania w czasie Mszy św. wieczornej o godz. 
18:00. 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. 

12. Sobota, 4 grudnia, jest pierwszą sobotą miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

13. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 
18:00. W czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta, czyli możliwość 

indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź Św. 
codziennie przed każdą Mszą św. Zapraszamy. 

14. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 

15. 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 2022 rok w 
cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony 
będzie na potrzeby parafialnych wakacji dla dzieci. 

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

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  
Śp. + JADWIGA ĆWIK +ZENON KUNICKI Wieczne odpoczywanie 

racz im dać Panie … 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
 

- wtorek; ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA, ŚWIĘTO; 

- piątek; ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, KAPŁANA; 


