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WPROWADZENIE: W drugą niedzielę Adwentu wspominamy w liturgii Św. 

Mikołaja Biskupa, który nam podpowiada, że przygotowując się do Świat 

Bożego Narodzenia trzeba postarać się o dobre, wrażliwe i kochające serce.  Z 

kolei prorok adwentowy Św. Jan Chrzciciel dodaje, że to serce musi być 

oczyszczone z grzechów, czyli pojednane z Bogiem i bliźnimi.  Módlmy się zatem 

za wszystkie rodziny z parafii, aby przygotowując do świąt zewnętrznie nie 

zapomniały o przygotowaniu wewnętrznym, a więc atmosfery zgody, życzliwości 

i miłości w swoich domach. 

Ogłoszenia duszpasterskie: 

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o 

godz. 11.00. po południu Msza o godz. 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą 

wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary 

do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dzisiaj pogrzeb Śp. + Heleny Konica, o godz. 

13.00 Różaniec za zmarłą, a o godz. 13.30 Msza pogrzebowa.  

 Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie ze Św. Mikołajem dla LSO, DSM, Służby Kościelnej i dzięci, których 

rodzicie wyrazili taką chęć. 

 Przypominam, że dni powszednie w naszym Kościele Msze Św. rano o godz. 6.30 i wieczorem 

RORATY o godz. 17.00. Gdy idzie o nasz udział, powiem krótko. Jest dobrze! Módlmy się byśmy w 

takiej frekwencji wytrwali do końca. Realizujemy Program PROMYCZKA DOBRA – WIELKA 

TAJEMNICA NASZEJ WIARY. Ks. Biskup w Liście Pasterskim na I Niedzielę Adwentu zaprosił nas 

do uczestnictwa w roratach w miarę panujących możliwości oraz, a także do przystępowania do 

spowiedzi świętej przez cały Adwent, gdyż nie będzie możliwe zorganizowanie spowiedzi w okresie 

przedświątecznym z licznym udziałem spowiedników i penitentów. Przypominam, że w naszym Kościele 

okazja do spowiedzi jest codziennie rano i wieczorem półgodziny przed Mszą, zapraszam. 

 W GŁOBIKÓWCE MSZA ŚWIĘTA w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP we WTOREK godz.. 

15.00 

 W GŁOBIKÓWCE RORATY I MSZA ŚWIĘTA W PIĄTEK O GODZ. 15.00. 

 We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP do niedawna była to uroczystość 

obowiązkowa. W tym dniu w naszym Kościele Msze Święte o godz. 7.00, suma o godz. 11.00, by od 

godz. 12.00 do 13.00 rozpocząć tzw. Godzinę Łaski i po południu RORATY jak zawsze o godz. 17.00.  

 GODZINA ŁASKI: Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., 

włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego 

roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej 

godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe poruszone 

łaską Bożą znów staną się wierne i miłujące Boga. Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie 

będą się modlić za bliźnich”. Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle “wiele łask dla duszy i 

ciała”. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. Prośba do chętnych 

pań i panów z naszych Róż Różańcowych, aby w we wtorek o godzinie 12.00 przed Najświętszym 

Sakramentem w Kościele odmówić różaniec za parafię o owocne przeżycie Adwentu oraz koronkę do 

Miłosierdzia Bożego za zatwardziałych grzeszników prosząc dla nich o łaskę nawrócenia. 

 Serdecznie witamy w naszym Kościele NOWEGO ORGANISTĘ PANA ANDRZEJA KIECE Z 

GORZEJOWEJ.  Życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej Patronki Parafii i Św. 

Cecylii, Patronki muzyki Kościelnej, łaski dobrego zdrowia i życzliwości od parafian. 

 Jak co roku rozprowadzamy ŚWIECE WIGILIJNE CARITASU. Zakupienie świecy to ofiara, dzięki 

której pomagamy chorym dzieciom i wspieramy różne akcje charytatywne Caritasu. Taką świece 

można postawić na wigilijnym stole jak symbol wrażliwości naszego serca  lub zanieść na groby jako 



uczynek miłosierdzia ofiarowany w intencji zmarłego. Nasza parafia otrzymała 200 świec małych i pięć 

dużych. Ni możemy ich zwrócić. Minimalna cena świecy małej to 5 zł a dużej to 12 zł. Świece 

rozprowadzają ministranci i lektorzy po mszy niedzielnej i po roratach. 

 W ubiegła niedzielę pobłogosławiłem opłatki na stół wigilijny, którymi będziemy się dzielić i składać 

nawzajem życzenia w gronie rodziny i przyjaciół. Można je nabywać w zakrystii u Pana kościelnego. 

Ofiary, które składamy przy ich nabywaniu to forma wdzięczności za posługę Pana Organisty w 

naszym Kościele. W tym roku podzielimy je na połowę dla ustępującego i nowego organisty. Składamy 

ofiarę 20 zł od rodziny i wpisujemy się na listę w zakrystii. 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. + Małgorzata Dec i Śp. 

+ Helena Konica Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych 

modlitwach.  

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego 

otoczenia, a dziękuję Pani Aleksandrze Litwickiej, Małgorzacie 

Barys, Markowi Korasadowicz, Edwardowi Nowickiemu i 

Danucie Zdziarskiej oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w 

kościele. Panom STRAŻAKOM z OSP dziękuję za wczorajszą 

dezynfekcję Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej 

opiece.  

 

 

 


