
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I niedziela Adwentu
(27 listopada 2022 r.)

1. Rozpoczynamy Adwent, czas naszego przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. Zachęcajmy
się nawzajem (zachęćmy innych), aby po trudnym okresie pandemii, owocnie przeżyć ten czas. 
Mamy ku temu szczególną okazję, gdyż Adwent rozpoczynamy od rekolekcji. Witamy w naszej 
Parafii O. Jakuba Lasyk, ze Zgromadzenia OO. Bernardynów, który będzie z nami również w 
poniedziałek i wtorek, prowadząc nasze tegoroczne rekolekcje adwentowe.

2. Msze Św. z nauką rekolekcyjną będą w dzisiaj (oczywiście wg porządku niedzielnego) oraz w 
poniedziałek i wtorek w godzinach 7:00; 9:00; 16:00 (dla dzieci) 18:00 i 19:30.  
We wtorek na godz. 9:00 zapraszamy szczególnie osoby chore i starsze. O godz. 9:00 będzie 
Msza Św. połączona z udzieleniem sakramentu chorych. 
Chorych, którzy nie będą mogli przybyć na rekolekcje odwiedzimy w domach podczas 
comiesięcznej wizyty lub po zgłoszeniu w zakrystii.

Spowiedź podczas rekolekcji będzie w poniedziałek i wtorek na wszystkich Mszach Św. 
Są zaproszeni księża z dekanatu. 
W związku z rekolekcjami bardzo prosimy osoby, które zamówiły intencje o sprawdzenie 
godziny Mszy Św. 
Na rozpoczęcie Nowego Roku liturgicznego kieruje do nas swoje Słowo Ksiądz Biskup 
Ordynariusz. Ze względu na rekolekcje przeczytamy List Księdza Biskupa za tydzień.

3. W czasie rekolekcji kancelaria parafialna będzie czynna tylko w godzinach porannych.

4. Adwent to oczywiście Roraty, które po rekolekcjach (od środy) będą każdego dnia o godz. 6:45.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci. Roraty będą każdego dnia tygodnia, natomiast w 
poniedziałki (po rekolekcjach), środy i piątki po Roratach zapraszamy dzieci na kakao i bułkę. 
Będziemy wdzięczni za pomoc w przygotowaniu tego poczęstunku.

5. Dzisiaj, na początku Adwentu święcimy opłatki na stół wigilijny. Będziemy mogli zaopatrzyć się 
w opłatki po każdej Mszy Św. od dzisiaj w zakrystii (tam, gdzie zamawiamy Msze Św.). Będę 
bardzo wdzięczny P. Sołtysom za pomoc w rozprowadzeniu opłatków na wioskach. Zapraszam 
na plebanię w poniedziałek i wtorek podczas rekolekcji, aby zabrać opłatki. Ofiary składane przy 
tej okazji chcemy przeznaczyć na wsparcie naszej Parafii w trudnym okresie zimowym i 
wydarzenia, jak np. kakao dla dzieci, wigilia dla samotnych.

6.  W najbliższym tygodniu w środę (po rekolekcjach) przypada Dzień imienin Księdza Biskupa 
Ordynariusza. Chcemy tego dnia modlić się za naszego Biskupa. Zapraszamy szczególnie na 
Mszę Św. o godz. 18:00, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup.

7. W ubiegłą niedzielę, solidaryzując się z Kościołem Prześladowanym, zebraliśmy prawie 2400 zł. 
Bóg zapłać. Tradycyjnie w Adwencie będziemy mieli okazję wspierać potrzebujących. Również 
za tydzień będzie zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie.

8. Ogłoszenie od rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.: Rodzice i dzieci 
zaproszeni są na spotkanie z Panią Krawcową, która uszyje dzieciom alby. To spotkanie będzie w
sobotę 3 grudnia w Domu Parafialnym: dzieci ze Szkoły w Zielkowicach, Niedźwiadzie, 



Popowa oraz ze Szkoły Pijarskiej na godzinę 9:00, natomiast dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 o godzinie 10:00. Przy pomiarze dzieci będzie pobrana zaliczka w 
wysokości 50 zł.

9. Zachęcamy dzieci do uczestnictwa w grupie ministranckiej i scholii dziecięcej
Godz. 10:30. - Dziękujemy scholii z Młodzieszyna 

10.W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
Środa – Święto Św. Andrzeja Ap. Dzień imienin Pasterza Diecezji
Piątek – I pierwszy piątek miesiąca 
Sobota – I sobota miesiąca., Wsp. Św. Franciszka Ksawerego

11.Panu Bogu polecamy zmarłych, którzy odeszli od nas w ostatnim tygodniu:
Śp: Mariannę Stańczyk
Śp. Danutę Sztajnert
Śp. Zbigniewa Gać

oraz zmarłych z naszych rodzin
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


