
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 27.11.2022 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie». Rozpoczęty Adwent przypomina nam o potrzebie 

nieustannej gotowości – czuwania. Czuwać to, jak nauczał św. Jan Paweł II, 

być człowiekiem sumienia. W każdym czasie potrzeba czujności na Boże 

natchnienia, szczególnie na potrzeby drugiej osoby. Niech ten Adwent 

będzie dla nas troską o siebie, o to by naprawić wzajemne relacje, by zdobyć 

się na przeproszenie, przebaczenie, naprawienie krzywd. Przede wszystkim 

podjąć wytrwałą modlitwę za siebie. Bowiem Adwent przygotowuje nas do 

spotkania z Panem, nie tylko w blasku Narodzenia Pańskiego – piękna świąt 

rodzinnych, ale przede wszystkim w darze wzajemnej miłości. Cokolwiek 

uczyniliście najmniejszemu z moich braci, Mnieście uczynili. 

Dzisiaj po mszy św. o 1600 wieczór uwielbienia i uzdrowienia zapraszam 

na ten czas chwały i mocy Bożej. 

Msza św. Roratnia będzie sprawowana od pon. do piątku o godz. 7 rano,               

a popołudniowa dla dzieci o godz. 1700.  
 
W tym tygodniu: I Czwartek miesiąca Koronka do Krwi Chrystusa. 

I Piątek miesiąca – ksiądz uda się do chorych 5 grudnia – poniedziałek. 

I Sobota miesiąca – Adoracja N.S. od 700 i Męski Żywy Różaniec, który 

będzie świętował rocznicę powstania, po mszy św. spotkanie w Domu 

Parafialnym. Zapraszamy kolejnych chętnych mężczyzn do naszego grona 
 
W zakrystii są poświęcone opłatki na stół wigilijny i świece Caritas -

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – dochód przeznaczymy na 

świąteczną pomoc najuboższym - ofiara za świecę, równowartością jednego 

obiadu dla dziecka minimum 12 zł.  
 
Po aktualnym kontakcie z O. Jerzym z Dniepro, prosi o pomoc w zakupie 

konserw i ciepłej bielizny. Jak wspomniałem ze zbiórki i pomocy kapłanów 

z dekanatu przekażemy pieniądze na zakup generatora. 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu – od wtorku do piątku                            

od 1600 z możliwością spowiedzi. W poniedziałek od 1630.  
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Mt 24, 37-44 

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 

wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż 

przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem 

Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi 

zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 

rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie 

złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie». 

Oto słowo Pańskie. 
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Kancelaria parafialna czynna poniedziałek, środę i piątek od 1500 – 1630. 

W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, 

obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju 

Chrystusa”. W ramach tego Dnia, po mszach św. będzie zbiórka do puszek. 

Komunikat Rodzina Rodzinie na Ukrainie. 

Z wspólnoty parafialnej odszedł + Stanisław Cieślak z ul. Turystycznej. 

Polecajmy zm. i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu. 

                      INTENCJE MSZY ŚW. 28/11 - 04/12/2022 

 

28/11/2022 Poniedziałek 

17:00 W int. Pauliny z racji ur. o Boże błog. opiekę M. Bożej i dary Ducha 

Św. 

29/11/2022 Wtorek 

17:00 1. + Franciszki Kosińskiej w 1 rocz. śm. 

2. + Janiny Jędryka int. Karoliny i Łukasza Dziedzic z dziećmi. 

30/11/2022 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki 

     Najświętszej. 

2. W int. Ks. Proboszcza z racji im. i Ks. Marka z prośbą o Boże 

błog. moc Ducha Św. i dar zdrowia od Sióstr Róż. ze Ścięgien. 

O Boże błog. dary Ducha Św. opiekę M.B.N.P dla Ks. Andrzeja od 

Wspólnoty Odnowy. w Duchu Św. 

Z racji imienin dla Ks. Proboszcza od Apost. Margaretka. 

W int. Dominika w 18 rocz. ur. o dar wiary, moc Ducha Św. i opiekę 

M.B.N.P. 

W int. Andrzeja z racji im. Grażyny i Macieja Grudzieckich o moc Ducha 

Św. opiekę M.B.N.P. i dar zdrowia. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla VII gr. z Gruszki i ich rodz. troszcz. się 

o kościół. 

+ Janiny Jędryka int. mieszk. Chrustów. 

+ Andrzeja Kwiatkowskiego int. rodz. Dobrowolskich. 

+ Janiny Knez int. K.G.W. Florianki. 

+ Genowefy Jończyk int. mieszk. ul. Wrzosowej. 

+ Heleny Mazur int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Rzońca od mieszk. Belna. 

+ Jadwigi Białek int. mieszk. Ścięgien. 

+ Mieczysławy Paryska - int. sąsiadów i mieszk. Jaworzy. 

+ Stanisława Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

01/12/2022 Czwartek 

07:00 Dziękczynna za dar Kapłanów z prośbą o nowe powołania kapłańskie                 

i zakonne int. Apost. Krwi Chrystusa. 

17:00 W int. Kapłanów którzy posługiwali i posługują w naszej parafii od 

Ap. Margaretka. 

02/12/2022 Piątek 

07:00 W int. Ks. Andrzeja Krzesińskiego int. Anny. 

17:00 + Franciszka (52 rocz. śm.), Genowefy ( 31 rocz. śm.) Żołądek 

   Kazimiery Wacława Jaroszewskich. 

03/12/2022 Sobota 

08:00 1. + Józefa (30 rocz. śm.) Marianny Sabiny Czesława  Dziedzic. 

2. + Heleny Mazur int. mieszk. Chrustów. 

04/12/2022 II Niedziela Adwentu 

08:00 + Genowefy Stefana Jończyk. 

10:00 W int. Wiktorii o Boże błog. z racji 19 rocz. ur. moc Ducha Świętego, 

opiekę Matki Naj. i dar zdrowia. 

12:00 + Mieczysławy Bernatek w 2 rocz. śm. 

16:00 rez. Bożena Paśko. 

 


