
  

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

6 – 13 grudnia 2020 
 

 

 

II NIEDZIELA ADWENTU – 6.12. – Św. Mikołaja, biskupa /kolekta na OPAŁ/ 
  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 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

15.00 – Za + Jerzego Serafin – od rodz. Wala. Spotkanie ze Św. Mikołajem. 
 
PONIEDZIAŁEK – 7.12. – Św. Ambrożego 

17.00 – Za ++ męża i ojca Jerzego Gbur w 21 rocz. śm., wujka Franciszka Socha oraz z rodziny 
i pokr. 

 

WTOREK – 8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

12.00-13.00 – GODZINA ŁASK DLA ŚWIATA – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla ŁUKASZA z ok. rocz. urodzin oraz rodzin ROJ i PIECHOTA. 

 
ŚRODA – 9.12. 
  7.00 – Do B. Op. o błog. B., opiekę MBNP, dary Ducha Św., zdrowie i łaski potrz. do zbawie-

nia dla KS. PROBOSZCZA – od Apostolatu Margaretka. 
 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i wszelką 
pomyślność dla AGNIESZKI JONEK w kol. rocz. urodzin oraz zdrowie dla rodziców i ro-
dzeństwa. 

   
CZWARTEK – 10.12.  
17.00 – Za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz dziadków i z pokr. 
  
PIĄTEK – 11.12. 
17.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, Annę i Bernarda Kompała oraz dziadków  

z obu stron. 
 
SOBOTA – 12.12. 
   8.00 – Za ++ ojca i teścia Horsta Kowalskiego, dziadków Annę i Herberta Bek, Elżbietę i Ra-

fała Fonfara, Zofię i Alojzego Kurda oraz Julię i Franciszka Kowalskich. 
 

16.00 – Msza św. żałobna: za + za granicą Śp. Lidię Kuzaj. 
 
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE – 13.12. /kolekta na OPAŁ/   
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. opiekę, 

zdrowie i dary Ducha Św. dla MICHALINY JONEK z ok. 3. rocz. urodzin.  
  
10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinach KRAWCZYK, ULFIK i SKOWRONEK oraz dla wnuków. 
    

14.30 – Naboż. adwentowe – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 
15.00 – Za + Henryka Gruca – od Róży Różań. męskiej B. Sklorz. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Niedzielne ofiary przeznaczamy na OPAŁ – BÓG ZAPŁAĆ, także za zbiórkę na pomoc 
chrześcijanom na Białorusi. Jeszcze w tym roku na plebanii będzie renowacja całego pio-
nu komina c.o., komin jest nieszczelny /wychodzą dziwne plamy...?/. 

 
 

2. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /H. Kostorz, A. Patrzykowska/, również za pomoc 
na plebanii, a na cmentarzu za izolację nowej ręcznej pompy na czas zimowy. 
 

3. Caritas rozprowadza Świece wigilijne /5 zł, 12 zł/, opłatki są w zakrystii. 
 

4. Również w tym roku chcemy przygotować paczki na święta dla chorych i potrzebujących. 
Od jutra w przedsionku kościoła będzie wystawiony kosz – można przekazać swój dar Ser-
ca w postaci produktów z długim okresem ważności. BÓG ZAPŁAĆ za zrozumienie. 

 
5. Przy dawnym kościele zapalamy-włączamy dzisiaj DRUGĄ LATARNIĘ, w kolejne nie-

dziele następne, na święta planowane jest tam zbudowanie stajenki /dojdą nowe figury/. 
 
6. Dzisiaj o 14.30 nabożeństwo adwentowe i adoracja, po Mszy św. o godz. 15.00 odwiedziny 

WAŻNEGO GOŚCIA… 
 

7. We wtorek o godz. 12.00-13.00 zapraszam Parafian na GODZINĘ ŁASKI DLA ŚWIATA 
o ustanie pandemii, o zdrowie i pokój w naszych rodzinach – Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w ciszy. 

 

8. W tygodniu Roraty – zapraszam młodsze dzieci z lampionami, dzieci i młodzież szkolną 
oraz dorosłych. Dzieci przynoszą serduszka: na 1 stronie z postanowieniami i dobrymi 
uczynkami, a z 2 strony z odpowiedziami z planszy roratniej o Cudzie Eucharystii. Dorośli 
na Roratach JEŚLI CHCĄ!!! – mogą wziąć z przedsionka świece i zapalić. Figurki Matki 
Bożej i Św. Józefa pozostawiamy w kościele. BÓG ZAPŁAĆ za ofiarowanie roratnich nie-
spodzianek dla dzieci.  

 
9. Za tydzień już III Niedziela Adwentu, czyli Niedziela Radości. 
 
10. Pamiętajmy o intencjach mszalnych, w styczniu tylko jeszcze 8 wolnych. 

 

11. Do nabycia Gość Niedzielny. 
 

12. W piątek, w Holandii po ciężkiej chorobie zmarła Śp. LIDIA KUZAJ, lat 37. Jej pogrzeb  
będzie w czwartek 10 grudnia o godz. 11.00 w mieście Weert w Holandii. Wieczny odpo-
czynek racz jej dać, Panie. 


