
 Przeżywamy III Niedzielę Adwentu zwaną Niedzielą Radości  
(Gaudete). Źródłem tej radości jest Pan obecny pośród nas, a także zbli-
żające się święta Bożego Narodzenia. Kolekta jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii związane z ogrzewaniem. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Zapraszamy na nabożeństwo adwentowe o godz. 16.00. Zachęcamy do 

udziału we Mszach św. roratnich - od poniedziałku do piątku o godz. 6.45.  
 Opłatki wigilijne, można nabyć po mszach u Sióstr Służebniczek przed 

kościołem. W zakrystii są do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
 W środę po mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej. 
 Od piątku 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu przeznaczona 

na bezpośrednie przygotowanie się do uroczystości Bożego Narodzenia.  
W tym okresie szczególnie zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania. Plan okazji do spowiedzi znajdziemy na stronie parafialnej,  
w gazetce i w gablotkach. 
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, w którym szczególnie od-

dajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Z racji rorat nabożeństwo ku czci Miło-
sierdzia Bożego zostanie odprawione po mszy św. o godz. 8.15, a o godz. 
15.00 zapraszamy do kościoła na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 Msza św. za zmarłych zalecanych będzie odprawiona wyjątkowo w pią-

tek o godz. 18.00. Naszej modlitewnej pamięci polecamy wszystkich tych, 
którzy odeszli w mijającym roku. Zalecki za zmarłych można składać w za-
krystii, odczytywanie zalecek od 17.45. Natomiast w sobotę wieczorna msza 
odprawiona będzie za zmarłych w ostatnim miesiącu. 
 Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które w okresie 

świątecznymi i w styczniu przyjmą sakrament chrztu, będzie miała miejsce 
w sobotę 18 grudnia o godz. 15.00 wyjątkowo w Domku Maryi. 
 W przyszłą niedzielę 19 grudnia gościć będziemy misjonarza oblata, 

który wygłosi Słowo Boże, a przed kościołem będzie rozprowadzał kalenda-
rze misyjne na przyszły rok. 
 W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, Dzieci Maryi mają spo-

tkanie o godz. 10.00, a grupa AA zaprasza o godz. 18.00 do Domku Maryi na 
otwarte mityngi dla osób zmagających się z problemami choroby alkoholo-
wej.  
 Zadbajmy przed świętami o groby naszych bliskich. Pamiętajmy przy 

tym o segregacji śmieci i roztropnym wyrzucaniu ich do kontenerów usta-
wionych na cmentarzu.     ->  
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Słowo życia: 
12 grudnia 2021–  III Niedziela Adwentu –Lk3,10-18 
13 grudnia 2021– Poniedziałek  -  Mt21,23-27 
14 grudnia 2021– Wtorek   - Mt21,28-32 
15 grudnia 2021– Środa – Lk7,18b-23 
16 grudnia 2021– Czwartek    - Lk7,24-30 
17 grudnia 2021– Piątek   - Mt1,1-17 
18 grudnia 2021– Sobota -  Mt1,18-24 
 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE                   12.12.2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Staniek we wspomnienie urodzin. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa Gołąb z okazji 80 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Lippa z okazji  
88 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Damiana Myśliwiec z oka-
zji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest św. Kamila Konieczny  

16.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.30  Msza św. Koncelebrowana: 

1. W intencji rocznych dzieci: Liliana Mleczek 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Malejka z okazji  
70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz żony Alek-
sandry z okazji kolejnej rocznicy urodzin. Te Deum. 

18.00 Msza św. Za + Edeltraudę Szolc w 1 rocznicę śmierci. 



 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Łucji                                 13.12. 2021r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za ++ Adelajdę i Henryka Gerlich.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Leonarda Brodniak w 3 rocznicę śmierci ++ rodziców 

z obu stron.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Dorotę Sczansny w rocznicę śmierci. 
2. Za + Franciszka Bukowskiego w 1 rocznicę śmierci.   
  

WTOREK – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i DK      14. 12. 2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Alinę Koźlik dar od rodziny Piszczek.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Warło ++ rodziców, brata Henryka, siostrę 

Florentynę.  
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Brunona, Elżbietę, Jana i Marię Szczotok, Antoniego i Szy-
mona Magiera.   
2. Za ++ Adelajdę i Henryka Gerlich. 
  

ŚRODA                                                                                         15.12.2021r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Piotra Stachowiaka – dar od sąsiadów przy ulicy Barbary.  
2. Za + Waleriana Knesz we wspomnienie 70 rocznicy urodzin.    

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Felicytę Skiba oraz ++ rodziców. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Klary Michna z okazji urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 
2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. Ka-
mila z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w 
pracy duszpasterskiej – dar od Lektorów i Kantorów. 
 

CZWARTEK                                                                      16. 12. 2020 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Ryszarda Mandrysz – dar od rodziny  

Dziewior.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

8.15 Msza św. Za + Ryszarda Szmajducha – dar od emerytek Działu  
Zatrudnienia.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Rafała Gwóźdź w 22 rocznicę śmierci.  
2. Za + Rozalię Wojtasik w 1 rocznicę śmierci. 
  

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA                                             17. 12. 2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Janinę Polok w 20 rocznicę śmierci.  

Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ z pokrewieństwa Klimek, Krzystała, Górecki oraz za 

+ Marcina Mazur w kolejną rocznicę śmierci. 
15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem ko-

ronki. 
18.00 Msza św. Koncelebrowana: 

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Za + Teresę Karczmarzyk we wspomnienie urodzin, Piotra Frąt-
czaka, rodziny Kiermaszek, Piasecki. 
  

SOBOTA                                                                            18. 12. 2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Napiórkowską we wspomnienie urodzin dar od 

sąsiadów.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Rodzina Do-
mowego Kościoła oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Elżbietę Baron we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Józefa Jona w kolejną rocznicę śmierci, Jadwigę Bugla, 
dwóch mężów i dzieci.  

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej za żywych 
Członków DFK. 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. 30 dniowa za zmarłych: Jerzy Koloska, Lidia Teper, Maria Wolny, 
Alina Koźlik, Piotr Niespodziany, Alfred Czekała, Tadeusz Gruszka, 
Piotr Stachowiak, Dawid Pozimski, Agnieszka Kochańska, Sławomir 
Złotkowski, Cecylia Zapa, Maria Koko,   
2. Za + Emę Malerz w 1 rocznicę śmierci.  
 
 
 
 



 
 
cd. intencji 
 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                               19. 12. 2021 r.   
6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Marię Polnik we wspomnienie urodzin. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków z okazji  

70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rudolfa Sprysz z okazji  
90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest św. Matylda Jurczak  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adelajdy z okazji 80 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Bruno Borsukie-
wicz. 

16.00 Nabożeństwo adwentowe    
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy Siwczyk z okazji  

50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eweliny Burda z okazji  
40 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz żony Alek-
sandry z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia 2021 
 

16.12 – czwartek  6.15-6.45;  7.45-8.15; 17.00-18.00  
17.12 – piątek    6.15-6.45;  7.45-8.15; 17.00-18.00  
18.12 – sobota    6.30-7.00; 7.45-8.15;  16.00-17.00  
19.12 – niedziela: pół godziny przed każdą Mszą św. 
20.12 – poniedziałek  6.15-6.45;  7.45-8.15; 17.00-18.00  
21.12 – wtorek   6.15-6.45; 7.45-8.15; 17.00-18.00;  

od 19.00 do 22.00 (noc konfesjonałów) 
22.12 – środa   6.15-6.45;  7.45-8.15;  17.00-18.00. 
23.12 – czwartek  6.15-6.45; 7.45-8.15; 9.00-11.00; 16.00-18.00;  
24.12 – piątek   6.30-7.00; 7.45-8.15; 9.00-11.00; 13.00-15.00 

 
 

 
 

cd. ogłoszeń 
 
 Codziennie w kościele są Godzinki, ale w czasie rorat będą o godz. 6.00, 

natomiast w sobotę i niedzielę o 6.30. O godz. 8.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, w soboty o 7.30 modlitwa różańcowa, którą w tym tygodniu popro-
wadzą rodziny Kościoła Domowego. Od godz. 16.00 adoracja i okazja do 
spowiedzi. 
 W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy w naszej Parafii akcję pt.: „Anioł 

Dobroci”. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się w to szlachetne 
dzieło. Osoby, które przygotowują paczki dla dzieci proszone są o przynie-
sienie ich na probostwo w terminie do niedzieli 19 grudnia. Chcemy przed 
świętami zdążyć z rozniesieniem ich po dzieciach. Dla każdego ofiarodawcy 
przygotowany jest upominek w postaci „Anioła Dobroci”  
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Go-

ścia Niedzielnego.  
 Przedświąteczny obchód chorych i starszych Parafian z posługą sakra-

mentalną będzie 17 i 18 grudnia.  
 Stowarzyszenie MOJE MIASTO wraz z Grupą PIKOTKI serdecznie za-

prasza 19 grudnia od 8.00 do 13.00 do Oratorium św. Józefa na wystawę 
ozdób i prac rękodzielniczych o tematyce bożonarodzeniowej. 
 W związku z nowymi regulacjami związanymi z COVID-19 informujemy, 

że w naszym kościele, który może pomieścić jednorazowo do 700 osób, 
zmienione zostały limity dla osób niezaszczepionych, a które od 1 grudnia 
wynoszą 50% dopuszczalnych miejsc, czyli do 350 osób. Natomiast od 15 
grudnia limity te będą wynosiły 30% czyli do 210 osób. Limity te nie dotyczą 
osób zaszczepionych. Jednocześnie przypominamy Parafianom o odpowie-
dzialności i miłości bliźniego realizowanych także poprzez zachowanie za-
sady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Cecylia Zapa, Maria Koko, Anna 

Musioł, Kazimierz Kulczewski, Kazimierz Nowicki, Eugeniusz Foltys i Alfred 
Krall. Wieczny odpoczynek… 
 


