
  

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

29 listopada – 6 grudnia  2020 
 

 

 
I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11. – NOWY ROK KOŚCIELNY /kolekta INWESTYCYJA/   
  8.00 – Za ++ żonę Bernadetę Karkos w 3 rocz. śm., rodziców Monikę i Walentego Karkos 

oraz brata i siostrę. 
 

10.00 – Za ++ męża, ojca i dziadka Pawła Knop z ok. rocz. urodzin oraz z rodzin Knop, Hoff-
man i Szmilewskich. 

 

14.30 – Naboż. adwentowe. Błog. opłatków, świec, wieńców i lampionów adwentowych. 
 

15.00 – Za + Jerzego Serafin – od sąsiadów.  
 

PONIEDZIAŁEK – 30.11. – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 

  7.00 – Do B. Op. i Ducha Św. o świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów – od Parafian. 
 

17.00 – Za ++ męża i ojca Alojzego Lesik w 1 rocz. śm. i wnuka Sebastiana.  
 

WTOREK – 1.12. – miesięczna zmiana tajemnic różańcowych  

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinach dzieci, o dary Ducha Św. dla wnuków – od. rodz. J. Lesik. 

 

ŚRODA – 2.12. 
  7.00 – Za ++ matkę Otylię, ojca Karola, siostrę Agnieszkę Strzoda i dziadków – od. M. Leschik. 
 

I CZWARTEK – 3.12. – Św. Franciszka Ksawerego 
17.00 – Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, z rodzin Sklorz, Hadzik, Jalowiecki, Koń-

czak, Flak i Gansczyk. Naboż. o nowe powołania do Służby w Kościele. 
 

 

I PIĄTEK – 4.12. – Św. Barbary, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różań. MARII WIECZOREK – naboż. do NSPJ. 
 

17.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla ANNY w 14 rocz. urodzin i całej rodziny SKLORZ oraz za ++ rodziców  
Teresę i Gerarda Mazoń, + ojca Franciszka Sklorz. 

 

I SOBOTA – 5.12. – Czcimy Niepokalane Serce NMP  
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
 

  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powołania kapł., zak. i mis. oraz za ++ kapłanów i osoby 
zakonne – of. od Róży Różań. M. Wieczorek. Naboż. do Niep. Serca NMP. 

 

15.00 – Za + Franciszka Kuliberda w 30 dzień po śm. 
 
II NIEDZIELA ADWENTU – 6.12. – Św. Mikołaja, biskupa /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Stefanię i Antoniego Wręczyckich, brata Edwarda, Władysława, Stani-

sławę Gruca, braci Józefa i Kazimierza. 
 

10.00 – Za + męża i ojca Huberta Gruca w 20 rocz. śm. 
 

14.30 – Naboż. adwentowe. 
 

15.00 – Za + Jerzego Serafin – od Marii i Krzysztofa Wala.  
  Spotkanie ze Św. Mikołajem. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary inwestycyjne /grota lurdzka i chodnik zostały ukończone, zamon-
tujemy jeszcze otwierane drzwiczki w tym samym profilu, co przęsła ogrodzenia/, za ty-
dzień na bież. płatności /zakupiony we wrześniu OPAŁ/, a przed kościołem zbiórka na po-
moc Kościołowi na Białorusi. 
 

2. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła /E. Szopa i N. Szopa/, parafianom za zmia-
nę dekoracji adwentowej w kościele, szczególnie wieńca, który w tym roku jest przed ołta-
rzem z woskowymi świecami, za wywóz ziemi przy grocie oraz inną pomoc. 
 

3. Zespół Caritas rozprowadza Świece Caritas /mała 5 zł, duża 12 zł/, opłatki wigilijne można 
nabywać w zakrystii – Bóg Zapłać za składane ofiary. 
 

4. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w tym roku z powodu pandemii nie odbędzie  
się w sklepie Ania w Wędzinie świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących. 
 

5. Adwent to czas oczekiwania, mający swój charakter, dlatego dekoracje bożonarodzeniowe 
powinny pojawić się dopiero przed świętami. Pielęgnujmy w rodzinach zwyczaje adwento-
we np. dzielenie się podarunkami z bliźnimi i podejmijmy wysiłek duchowy np. przez zacho-
wanie trzeźwości, praca nad swoimi wadami i przyzwyczajeniami oraz pełnienie uczynków 
chrześcijańskiej miłości. Jeśli ktoś chce, to zapraszam do sponsorowania niespodzianek ro-
ratnich dla dzieci. 

 

6. Pomimo ograniczeń zapraszam najmłodsze dzieci z opiekunami, ale bez lampionów, 
dzieci i młodzież szkolną oraz starszych na Roraty o godz. 17.00, dorosłych o godz. 7.00, 
w soboty o godz. 8.00 jako przygotowanie do Bożego Narodzenia. W tym roku dzieci przy-
noszą codziennie tylko 1 pięknie ozdobione Serduszko, na którym wypisują 2 rzeczy: 
a/adwentowe postanowienia i b/dobre uczynki do losowań. Serduszka jak co roku będą 
przy żłóbku w stajence bożonarodzeniowej. Dzieci będą otrzymywać też obrazki nt. Eu-
charystii. Figurka Matki Bożej w tym roku wyjątkowo pozostanie w kościele. 

 

7. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota m-ca. 
 

8. Spowiedź św. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 16.30.  
 

9. Odwiedziny chorych i starszych odbędą się dopiero przed świętami. 
 

10. W II Niedzielę Adwentu wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa. Dzień modlitwy i pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. Po Mszy św. o godz. 15.00 naszą parafią i kościół odwiedzi wy-
jątkowy i ważny Gość… 

 

11. Proszę rezerwować intencje Mszy św. 
 

12. Do nabycia jest Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci i Rycerz Niep. dla Róż Różańcowych. 
 

13. W sobotę pożegnaliśmy z naszej parafii + Śp. HENRYKA GRUCA, lat 56. Wieczny odpo-
czynek… 

 

14. W środę 25 listopada zmarł Śp. O. KAPISTRAN MARTZALL, lat 80, wieloletni zakonnik, 
spowiednik w Borkach Wielkich. W tym roku głosił nam rekolekcje wielkopostne i kazania 
odpustowe. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 


