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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III NIEDZIELA ADWENTU 12.12.2021r. 

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. Dzisiaj w czasie Mszy św.  

o godz. 12:00 odbędzie się błogosławieństwo grupy synodalnej.  

2. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 17-19 

grudnia 2021 roku/piątek, sobota, niedziela/. Prośmy o moc i 

światło Ducha Świętego na czas rekolekcji dla nas i ojca rekolekcjonisty 

Ks. Rafała proboszcza z Różanki.  

PLAN REKOLEKCJI: 

piątek 17.12.2021r.  

9:00 Msza św. z nauką ogólną  

18:00 Msza św. z nauką ogólną 

19:00 Nauka dla młodzieży i kandydatów do bierzmowania  

sobota 18.12.2021r.  

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 19.12.2021r.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. 

3. W czasie Adwentu wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym 

wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. 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. W tym tygodniu od poniedziałku do 

czwartku Msze św. poranne o godz. 7:00, a w piątek i sobotę Msze 

św. poranna o godz. 9:00. 

4. We środę, 15 grudnia o godz. 17:30 różaniec do Siedmiu Boleści 

NMP. Natomiast w czwartek, 16 grudnia, po Mszy św. porannej 

Koronka do św. Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy 

do wspólnej modlitwy.  

5. 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. 

6. W sobotę, 18 grudnia, o godz. 10:00 prosimy mężczyzn 

o pomoc w przywiezieniu choinek z lasu.  

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz 

rezerwowania intencji na przyszły 2022 rok, w zakrystii po 

każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

8. Podobnie jak w ubiegłym roku organizujemy akcję pomocową 

w formie paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej 

parafii i nie tylko. Aniołków już nie ma. Można się jeszcze 

dorzucić do węgla, zbieramy jeszcze datki. Wszystkich, którzy 

wzięli aniołki proszeni są o przygotowanie paczki zgodnie z 

opisem i przyniesienie na plebanię najpóźniej do 19 grudnia. 

Dziękujemy serdecznie za włączenie się w tę akcję pomocową.  

9. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 

dzisiejszej liturgii. 

10. W dzisiejszą niedzielę, drugą miesiąca, taca przeznaczona 

jest na cele remontowe w naszej parafii. Wielkie „Bóg zapłać” za 

złożone ofiary. 

11. Dziękuję serdecznie wszystkim za ofiary składane przy 

okazji przyjęcia opłatków wigilijnych roznoszonych po naszych 

domach. Opłatki do nabycia w zakrystii. 

12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia 

prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 

Niedziela, różne artykuły w tym świąteczne, oraz kalendarz 

parafialny na 2022 rok w cenie 10 zł. Zachęcamy do nabywania. 

13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim organizuje i 

zaprasza osoby samotne i chętne na kolację wigilijną w dniu 21 

grudnia 2021r. o godz.16:00 w DWORKU GALOSA. Zapisy do 

16 grudnia.  

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +ASTRYDA HOJNOWSKA +DOMINIKA ANISZKIEWICZ 

+HENRYK BALCERZAK Wieczne odpoczywanie racz im dać 

Panie … 

 


