
 W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Wspólnoty 

Przyjaciół Oblubieńca.  

 We wtorek po Mszy Świętej Różaniec do Siedmiu Boleści MB prowadzony 

przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

 We wtorek po Mszy Świętej wieczornej w salce spotkanie Młodzieżowego 

Kręgu Biblijnego.  

 3 grudnia (czwartek) od g. 16:00 w budynku „Wspólna Chata” dyżur pełnić 

będzie dzielnicowy. 

 W pierwszy czwartek o g. 17.30 .– adoracja i modlitwy o nowe powołania do 

kapłaństwa.   

 W pierwszy piątek po Mszy św. wieczornej adoracja i modlitwy Straży 

Honorowej. Spowiedź święta od 16.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 20.00. 

Zachęcamy do spowiedzi w ciągu całego najbliższego tygodnia.  

 W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 6.45 modlitwy do Niepokalanego Serca 

Maryi. Tego dnia od godz. 8.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. 

 Zachęcamy do nabywania opłatków na stół wigilijny. Ofiary będą przeznaczone 

na ogrzewanie kościoła.  

 Młodzieżowy Krąg Biblijny działający w naszej parafii zaprasza na Adwentowe 

rozważania niedzielnej Ewangelii. Rozważania będą publikowane na naszej 

stronie na Facebooku.  

 Zapraszamy do udziału w roratach, codziennie o godz. 7.00. Zarówno dzieci, 

młodzież jak i dorosłych zachęcamy do przychodzenia z lampionami, które 

symbolizują czujność i gotowość na przyjście Pana.  

 Zapraszamy na roraty dla dorosłych. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do 

piątku o g. 18.00. Tematyką rozważań będzie moc eucharystii.  

 Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii. Dziękujemy także za ofiary 

składane na konto parafialne! 

 Odeszła do wieczności śp. Maria Biernat zam. w Sikorzynie, pogrzeb w środę o 

g. 13.00 

 

          Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna nowy rok 

liturgiczny. Dlatego też wkraczamy w dni szczególnego oczekiwania, odnowy i 

przygotowań. 

         Jezus ostrzega, że nie wiemy «kiedy czas ten nadejdzie» (Mk 13,33). Tak, w 

tym życiu jest jeden decydujący moment. Kiedy nadejdzie? Tego nie wiemy. Pan 

nie chciał nawet wyjawić momentu, w którym miałby nastąpić koniec świata. 

          Tak czy inaczej, wszystko to prowadzi nas do przyjęcia postawy 

oczekiwania i czujności: «by niespodzianie przyszedłszy (...) nie zastał was 

śpiących» (Mk 13,36). Czas ziemskiego życia jest czasem ofiarności, czasem 

dojrzewania naszej zdolności do kochania; nie jest czasem rozrywki. Jest to czas 

“narzeczeństwa” jako przygotowania do czasu “zaślubin” w innym świecie, w 

komunii z Bogiem i wszystkimi świętymi. 

          Ale życie jest nieustannym rozpoczynaniem wciąż na nowo. Prawda jest 

taka, że przechodzimy przez wiele decydujących momentów: być może każdy 

dzień, każda godzina i każda minuta powinny przemienić się w decydujący czas. 

Dużo ich czy mało, ale - tak czy inaczej - tylko dni, godziny i minuty: to w nich, w 

konkretnym momencie, oczekuje nas Pan. «W naszym życiu, w życiu chrześcijan, 

to pierwsze nawrócenie - ten wyjątkowy moment, który każdy z nas pamięta i w 

którym każdy zrobił dokładnie to, o co prosi nas Pan - jest ważne; ale jeszcze 

ważniejsze i jeszcze trudniejsze są kolejne nawrócenia» (Św. Josemaría). 

           W tym okresie liturgicznym przygotowujemy się do świętowania wielkiego 

przyjścia: przyjście naszego "pana domu". “Boże Narodzenie”, “narodziny”: oby 

każdy dzień naszego życia był "narodzinami" do życia w miłości! Być może okaże 

się, że uczynienie naszego życia nieustannymi "narodzinami" będzie najlepszym 

sposobem, aby nie „zaspać”. Nasza Matka, święta Maryja czuwa nad nami! 

 



 

INTENCJE MSZALNE 

I NIEDZIELA 
ADWENTU 
29.11.2020 

07.30 

1) + Jana Fierkę  
2) + Stanisława Arendt ( int. od Haliny i sióstr) 
3) Brunona i Jerzego 

09.30 

1) + męża Zygmunta Kitowskiego, rodziców i  braci  
2) z podz. za dar rodzicielstwa i sakr. Eucharystii za wstaw. Maksymilia-
na Marii Kolbego z prośbą o umocnienie w wierze i bł. Boże dla rodzin 
Flisikowskich, Pacan, Kuźmickich i Zaporowskich 
3) + Franciszka Soykę  

11.00 

1) + Pawła Raulin ( 17 r. śm.) i dusze czyścowe  
2) + Teresę i Andrzeja 
3) + ks. Antoniego Duszyka  

 

12.15 

1) +Alicję, Witolda, Zygmunta, Leszka i Małgorzatę   
2) + Stefanię i Leona 
3) z prośbą o potrzebne łaski, Boże bł. i opiekę Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej dla Joanny z rodziną   

 18.00  + Zygmunta Konkol w 6 r. śm. 

PONIEDZIAŁEK 
30.11.2020 

07.00 Z podz.za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny 

17.00 1) + Jana Fierka  

18.00 1) + Andrzeja Grzenkowicz  

WTOREK  
1.12.2020 

 
 

07.00 1) + Jana Fierka  

17.00 
1) + Wandę Kiedrowską w rocz. śmierci oraz Bernarda i Bernardę 
Kiedrowskich, Józefa i Otolię Dziadzio, sąsiadkę Irenę  Kręską 

18.00 
1) + Alicję, Witolda, Zygmunta i Leszka w rocz. śm.  
2) + męża Franciszka Miłosz w 10 r. śm.  

ŚRODA 
2.12.2020 

 
 

07.00 

1) + Jana Fierka  
2) o bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń Róży (int. p. Urszuli 
Formela)  

17.00 
1) + Edwarda Dymek oraz Helenę, Józefa, Józefa, braci Zygmun-
ta, Ryszarda, i Adama  

18.00 
1) + Wojciecha, Marka, Domaros i Monikę  
2) + Bogumiłę Miłosz (int. od Haliny)  

CZWARTEK  07.00 1) + Jana Fierka  

INTENCJE MSZALNE 

3.12.2020 
I Czwartek  
miesiąca  

Św. Franciszka 
Ksawerego  

2) + Franciszka z ok. imienin  

17.00 
1) + Brygidę i Gerarda Neunbeuer 
2) + zm. z rodziny Grzęzickich i Gransickich  

18.00 
1) + syna Dariusza ( 11 r. śm)  
2) + Józefa Magulskiego  

PIĄTEK 
I piątek miesiąca  

4.12.2020 

07.00 
1) +  Józefa i Stefanię Brylowskich  
2) + Jana Fierka 

17.00 
1) + Barbarę Marć w dniu imienin  
2) + Józefa Kotłowskiego  

18.00 
1) + Józefa i syna Jana Jankowskiego  
2) + Barbarę Lewandowską  

 20.00 Za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci  

SOBOTA   
I sobota  
miesiąca  
5.12.2020 

07.00 
1) w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej 
2) + Jana Fierka   

17.00 
1) z podz. za dar macierzyństwa z prośbą o Boże bł. dla Dominiki  
2) + ks. Antoniego Duszyka  

 
18.00 

1) + Brunona Elgert (11 r. śm.)  
2) + Teresę Aszyk i rodziców Leona i Gertrudę Lisbarskich  

 II NIEDZIELA 
ADWENTU  
6.12.2020 

07.30 

1) o Boże bł. i dary Ducha Świętego dla syna Mikołaja w dniu 
imienin  
2) + mamę Agnieszkę w rocz. śm.  

09.30 
1) Rezerwacja  
2) + Cecylię i Andrzeja Okrój  

11.00 

1) o Boże bł. dla bp. Ryszarda, Arkadiusza i całej diecezji od Ap. 
Margaretka  
2) + Cecylię i Wincentego  

12.15 
1) + męża Zbigniewa Lemana, rodziców z ob. stron 
2) + Jana Fierka  

18.00  + Andrzeja, Zygmunta, i Tadeusza  
 


