
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 4.12.2022 

Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie 

mówić: „Abrahama mamy za ojca”… Adwent wzywa nas, "Zbudź się,                   

o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" możemy trwać              

w naiwności, że przecież my jesteśmy wierzący, bo chodzimy do kościoła, 

przestrzegamy przykazań, zatem jest wszystko w porządku. Przecież jesteśmy 

dziećmi Abrahama, mówili Żydzi i nie poznali dnia nawiedzenia. Adwent to 

czas otrzeźwienia. Trzeba nam się przyjrzeć sobie w świetle Słowa Bożego, 

czy rzeczywiście podążamy właściwymi drogami. W tym będą nam pomocne 

rekolekcje adwentowe, które rozpoczniemy w najbliższą niedzielę. Proszę             

o modlitwę za ten czas i O. Jakuba – cystersa, które będzie je głosił. Spowiedź 

adwentowa będzie we wtorek 13 grudnia. 

Ważnym wydarzeniem adwentowego czuwania są Roraty. Msza św. 

Roratnia jest sprawowana od pon. do piątku o godz. 7 rano, a popołudniowa 

dla dzieci o godz. 1700.  
 
 
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. Zbiórka w 

poniedziałek w Domu Parafialnym w godz. 1300 – 1700. 
 
W poniedziałek 5 grudnia – wizyta chorych. 

W czwartek 8.12 uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny – Godzina Łaski. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone 

łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus 

okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych 

grzesznych braci. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, niech modlą się             

w domu. Te słowa Maryja skierowała w 1947 r. do włoskiej pielęgniarki 

Pierinie Gilli. Podczas swojego życia podejmowała liczne praktyki  pokutne, 

żyła skromnie, a o swoich doświadczeniach mistycznych mówiła niewiele. 

Kościół będzie otwarty od godz. 1200 do 1300, msze św. 700, 1700. W tym dniu 

poświęcenie medalików dzieciom kl III, na mszy św. o godz. 1700. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    Mt 3, 1-12 

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to 

odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!» 

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, 

a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego 

Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od 

niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że 

przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 

«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 

Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie 

mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni 

może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do 

korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 

zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 

lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien 

nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma 

on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza,                

a plewy spali w ogniu nieugaszonym».       

Oto słowo Pańskie. 
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W zakrystii są poświęcone opłatki na stół wigilijny i świece Caritas –W. D. P 

Dz. – dochód przeznaczymy na świąteczną pomoc najuboższym - ofiara za 

świecę, równowartością jednego obiadu dla dziecka minimum 12 zł.  
 

Wyjazd młodzieży kl. VIII na rekolekcje do Skorzeszyc w piątek ok. 1745. 

Bóg zapłać Rodzinom z Barczy za troskę o kościół i ofiarę 200 zł. W zeszłym 

tygodniu 2 rodz. z Gruszki podjęły troskę o kościół i przekazały 120 zł.                

W sobotę zapraszam Rodziny z ul. Hełmowej, Spokojnej i Pogodnej. 

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

Dzisiaj 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. 

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na rekolekcje 

adwentowe dla pracowników Służby Zdrowia, które odbędą się w dniach 11- 

12.12 br. (niedziela i poniedziałek) o 18.00, w kościele Trójcy Świętej. 

INTENCJE MSZY ŚW. 05 - 11/12/2022 

05/12/2022 Poniedziałek 

07:00 + Jarosława Szwagierczak - int. Teresy Karoliny Bogusława Moskal. 

17:00 + Janiny Jędryka - int. mieszk. Chrustów. 

06/12/2022 Wtorek 

07:00 + Jadwigi Józefa Sobczyk i zm. z rodz. Zamaryka i Ozga. 

17:00 + Mieczysławy Paryska - int. Apost. Margaretka. 

07/12/2022 Środa 

07:00 

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

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla grupy z Barczy i ich rodz. troszcz. się o 

kościół. 

2. Dziękczynna za dar narodzin Mikołaja Chutnik z prośbą o Boże błog.            

i opiekę M. Bożej dla niego i jego rodziców i brata. 

+ Heleny w 1 rocz. śm. 

+ Juliana w 1 rocz. śm. Stefanii w 32 rocz. śm. Agnieszki Marcelego Moćko. 

+ Janiny Jędryka - int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Knez int. rodz. Wawszczaków. 

+ Genowefy Jończyk int. rodz. Łobodów i Błońskich. 

+ Heleny Mazur int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Rzońca int. koleżeństwa z Rejonu Wys. Napięć z Kielc. 

+ Jadwigi Białek od uczest. pogrzebu. 

+ Jana w 1 rocz. śm. Stefanii Adamiec - int. córki Jolanty. 

+ Mieczysławy Paryska int. zesp. lud. "Jaworzanki". 

+ Stanisława Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Jana Włodzimierza Szymona Garyckich - int. Jerzego z rodz. 

+ Zofii Zagdan w 7 rocz. śm. Antoniny Mazur w 21 rocz. śm. 

+ Marianny Błażeja Gareckich. 

+ Wiesława Rozwadowskiego int. rodz. Jończyk, Matuszewskich i Pelc. 

08/12/2022 Czwartek 

07:00 + Janiny w 4 rocz. śm. Jana Starz. 

17:00 + Adama Szlufik w 1 rocz. śm. 

09/12/2022 Piątek 

07:00 

17:00 + Janiny w 17 rocz. śm. Józefa Janik, Beaty Staniszewskiej,  Bronisława 

Kołda. 

10/12/2022 Sobota 

08:00 + Jadwigi Białek - int. syna Stanisława z żoną. 

11/12/2022 III Niedziela Adwentu 

08:00 + Marianny Ignacego Wiech, Kazimiery Zegan  - int. męża Czesława. 

10:00 + Franciszka w 5 rocz. śm. Józefy Jana Jończyk. 

+ Genowefy Franciszka Piwowar. 

12:00 1. Dziękczynna za dar Margaretki w 20-lecie powstania int. Wiernych. 

2. + Rozalii . 

16:00 + Janiny Kopeć int. Miry z rodz. 


