
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

16 – 23 grudnia 2018 
 

 
 

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE CZYLI RADOŚCI – 16.12. /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ męża Stefana Męcka z rodzicami z obu stron oraz ++ brata i siostrę. 
 

10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla MARII GRUCA z ok. kol. rocz. urodzin.  

   

  Naboż. Adwentowe w int. Rodzin parafii o chrześcijańskie przygotowanie do Bożego Narodzenia. 
 

12.00 – /Roczek/ Do Anioła Stróża o błog. B., opiekę i dary Ducha Św. dla rocznego dziecka 
MICHALINY ZOFII JONEK oraz dla jej RODZICÓW, CHRZESTNYCH, DZIADKÓW i PRABABĆ. 

  Błogosławieństwo rocznego dziecka. 
 
PONIEDZIAŁEK – 17.12. 

17.00 – Roraty: Do B. Op. i wstaw. Aniołów Stróżów o błog. B., opiekę i zdrowie dla ANNY  
i JULII SKLORZ z ok. kol. rocz. urodzin. 

 

WTOREK – 18.12. 

17.00 – Roraty: Za wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i dary Ducha 
Świętego w RODZINACH. 

 

ŚRODA – 19.12. 
17.00 – Roraty: Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla STEFANA WIECZOREK z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej RODZINY. 
Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

18.00 – Spotkanie opłatkowe dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Zespołu Caritas. 
 

CZWARTEK – 20.12. 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ rodziców Gertrudę i Stanisława Gruca, + ciotkę Marię  

Gruca oraz ++ Gertrudę i Jana Włodarz.  
  

PIĄTEK – 21.12. 
  9.00 – Budowa Stajenki Bożonarodzeniowej i stawianie choinek. 
 

17.00 – Roraty: Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie BATOR.    

18.00 – Spotkanie opłatkowe dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6, 7, 8 szkoły podstawowej, kl. III 
gimnazjum i młodzieży szkół średnich.  

 

20.00 – Czuwanie młodzieżowe w Borkach Wielkich. 
 

SOBOTA – 22.12. 
   8.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Mariusza Jelonek w 30 dzień po śmierci.  
    

   9.30 – Świąteczne Odwiedziny Chorych. 
 

12.00 – Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i scholi. 
 

13.00 – Próba śpiewów scholi dziecięcej. 
 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12. – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do Miłos. B. za + matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm. i + ojca Emila. 
 Błogosławieństwo Stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 
 

10.00 – /SUMA/ /Rezer. Knop/. 
   

  Błogosławieństwo Stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. KOLEKTA na potrzeby kościoła i parafii /szczególnie ogrzewanie budynków kościelnych  
i metalowe podesty pod figury/ – Bóg Zapłać za złożone ofiary. 
 

2. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza Świece Caritas /mała 5 zł, duża 12 zł/ oraz pierniki 
świąteczne /paczka 8 zł/ – cel jest CHARYTATYWNY, zachęcam do włączenia się  
do tej akcji!  

 
3. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 

Karinę Chmiel, Annę Chmiel, Beatę Kompała i Małgorzatę Dulok. 

 
4. Dziękuję Parafianom, którzy przyłączyli się w świąteczną zbiórkę darów dla potrzebują-

cych, paczki przygotowano dla 25 rodzin i osób w parafii – Bóg Zapłać Paniom z Zespołu 
CARITAS i wszystkim Ofiarodawcom. Każdy z nas może być kiedyś w potrzebie?! 
 

5. Roraty do piątku o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 8.00 dla dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz dorosłych. Dzieci przynoszą Serduszka do losowania figurki Matki Bożej. 

 
6. W tym tygodniu przypadają kwartalnie dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 

 
7. W środę po Roratach na plebanii spotkanie opłatkowe dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

i Zespołu Caritas. 
 

8. W piątek od godz. 9.00 bardzo proszę grupę mężczyzn o zbudowanie stajenki bożonaro-
dzeniowej i ustawienie choinek w naszym kościele – dziękuję za pomoc!!! 

 
9. W piątek po Roratach na plebanii opłatek dla kandydatów do bierzmowania wszystkich 

trzech roczników przygotowania oraz młodzieży szkół średnich. O godz. 20.00 w kościele  
w Borkach Wielkich czuwanie młodzieżowe pod hasłem: Jaki prezent na święta? Konferen-
cję wygłosi O. Cherubin Żyłka. 

 
10. W sobotę od godz. 9.30 świąteczne odwiedziny chorych. O godz. 12.00 na plebanii opłatek 

dla ministrantów i scholi, o godz. 13.00 w kościele próba scholi dziecięcej.  
 

11. Za tydzień IV Niedziela Adwentu, kolekta na cele parafialne. Na Mszach św. błogosła-
wieństwo stajenek i figurek Dzieciątka Jezus, które przynieśmy do kościoła. Będziemy też 
mogli wziąć z kościoła Światło Betlejemskie /własny lampion/. 

 
12. Spowiedź św. przed świętami: dla dzieci i młodzieży szkolnej w czwartek od godz. 16.00  

do 16.45, dorosłych w piątek od godz. 16.00 do 16.45, w sobotę i w następną niedzielę  
pół godziny przed każdą Mszą św. Nie odkładajmy spowiedzi św. na ostatnią chwilę! 
 

13. W zakrystii możemy nabywać opłatki wigilijne, kalendarze dla małżonków i rodziców 
/10 zł/, proszę także o zamawianie intencji Mszy św. w różnych intencjach, zwłaszcza  
w grudniu /4 wolne/ i styczniu /12 wolnych/. 


