
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
IV NIEDZIELA ADWENTU - ROK ‘A’ 22.12.2019. 

  

1. Ostatnia niedziela Adwentu. Zbliża się nasze świętowanie. Jutro od rana 
odwiedzę osoby starsze i chore. Proszę o zgłoszenia. 

2. Poniedziałek – ostatni dzień Adwentu. Msza św. roratnie 17.oo. 

3. We wtorek wigilia. Msza św. o godz. 9.oo. Wieczorem zasiądziemy do 
stołu wigilijnego. Zachowujmy nasze piękne tradycje: puste miejsce przy 
stole, fragment Ew., wzajemne życzenia, śpiew kolęd, dania bezmięsne. O 
północy pasterka. Składka na „Fundusz Obrony Życia. Od dziś w kościele 
światełko betlejemskie. 

4. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, ofiarę, za przygotowanie k-ła do świąt. pp.: 
Rękas, Paduch, Kozioł, Żołnowski, Furman. Popczyk, Gorczyca. Sekcji 
dekoracyjnej: paniom: M. Maruszak, K. Chojnacka Węgiel, Z. Mierzwa, M. 
Kucharska, Stenia Konieczna. panom B. Dryka, J. Peryt, J. Konieczny. Dziękuję 
za choinki pp. Krawczyk, Czyżycki, Kutyła, Miastu. Na ten tydzień proszę pp.: 
Tworek, Piechota, Gorczyca, Ptaszek. Harcerzom za światełko Pokoju, które 
można sobie zabierać do domu na czas wigilii. 

5. Intencje mszalne: 

Poniedziałek: 
+Józef w 14-ą + 

Wtorek: 
+ks. Adam 

Środa: 
12.oo – Irena dziękczynna za otrzymane dary z prośbą o błogosł. B. i opiekę 
M. B. w dalszym życiu. 
7.3o – +Paweł Kępa 
10.3o – za parafian 
12.oo – +Agnieszka w 50-ą +, Walenty, Michał, Kazimierz, Władysław, 
Władysław 

Czwartek: 
7.3o – dziękczynna od rodz. Czech 



10.3o – +Anna Kruk od wychowawczyni, rodziców i dzieci z przedszkola 
12.oo – za parafian 

Piątek: 
+Stefania Korczak, Krystyna 

Sobota:  
+ks. Adam, a także w intencji jego rodziców, brata Michała 

Niedziela:  
7.3o – +Stanisław, Jerzy, Janina Rupala 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Zofia Zając od córek z rodzinami. 

Poniedziałek:  
+Maria Słomka w 1-ą + 

wtorek – dziękczynna 

6. Kończy się powoli rok, w którym przeżyliśmy 50-lecie powstania naszej 
parafii. Uroczyste zakończenie naszego świętowania 28.12. w dzień śmierci 
ks. Adama. Sobota godz. 18.oo. Będzie to także nasze pożegnanie z obrazem 
Matki Bożej, który gromadził tę wspólnotę od XIX w., i który wędrował po 
naszej parafii w ramach przygotowania do jubileuszu, gdyż jesteśmy 
zobligowani do jego oddania. 

7. Po świętach rozpocznę wizytę duszpasterską: piątek od. p. Jacentego ul. 
Kalinowa i Olszowa. W Sobotę: Zatorze i Zarowie do skrzyżowania. I dalej w 
kierunku ul Handlowej. Poniedziałek: ul. Przyrzeczna i Zarowie. Wtorek: 
Kawalerska, Edukacji i zaułek Handlowej. 

8. Msze św. w ostatnie dni tygodnia – godz. 18.oo. W piątek święto św. Jana 
Apostoła – poświęcenie wina, w sobotę świętych Młodzianków. 

9. W piątek opłatek dla scholki i ministrantów. Po mszy św.. Próba scholki o 
godz. 17.oo. 

10. W sobotę dla Rady Parafialnej. Zapraszam. 

11. Najbliższa niedziela poświęcona jest Świętej Rodzinie. Polecamy 
wszystkie rodziny i małżeństwa naszej parafii. Zachęcam, byśmy rodzinnie 
przeżyli ten dzień. Także dzięki wspólnemu przeżyciu Mszy św. 



12. Wtorek – godz. 17.oo – uroczyste nabożeństwo dziękczynne na 
zakończenie Starego Roku. 


