
 Przeżywamy IV Niedzielę Adwentu. Weszliśmy w decydującą fazę przygo-
towań na święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj gościmy misjonarza oblata, który 
wygłosi Słowo Boże, a przed kościołem będzie rozprowadzał kalendarze mi-
syjne na przyszły rok. 
 Kolekta niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii. Serdeczne Bóg za-

płać za wszystkie ofiary. 
---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Zapraszamy na nabożeństwo adwentowe o godz. 16.00. Zachęcamy do 

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

ściołem. W zakrystii są także do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
 W poniedziałek po mszy wieczornej zapraszamy kobiety do oratorium na spo-

tkanie grupy Miriam. 
 We wtorek wspólnota Barka zaprasza do kościoła na czuwanie modlitewne po-

łączone z nocą konfesjonałów. Spowiedź będzie w tym czasie trwała od 19.00 do 
22.00. 
 W tym tygodniu nie będzie spotkań Kręgu Biblijnego, ani Legionu Maryi, a ter-

miny spotkań poświątecznych zostaną wkrótce podane 
 W ostatnim tygodniu Adwentu w sposób szczególny zachęcamy do bezpośred-

niego przygotowanie się do uroczystości Bożego Narodzenia – zwłaszcza przez sa-
krament pokuty i pojednania. Plan okazji do spowiedzi znajdziemy na stronie parafial-
nej i w gablotkach. 
 We piątek przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Zapraszamy do udziału w Pa-

sterce. O godz. 22.00 zapraszamy na mszę przede wszystkim tych, którzy zwykle 
uczestniczyli w pasterce sprawowanej w kaplicy szpitalnej. Tradycyjna Msza św. pa-
sterska – o godz. 24.00 będzie odprawiona w intencji Parafian, wszystkich budowni-
czych stajenki oraz ofiarodawców choinek na wystrój świąteczny kościoła. Już dziś 
serdecznie dziękujemy im za poświęcony czas i trud w upiększenie naszej świątyni. 
Dziękujemy także żonom panów zaangażowanych w prace w kościele, za ich wyro-
zumiałość. W czasie mszy pragniemy modlić się za całą Parafię, wszystkich gości, 
polecać będziemy chorych i wszystkich, którzy walczą z epidemią, będziemy się także 
modlić za ofiarodawców paczek świątecznych dla dzieci.  
 W sobotę przypada Uroczystość Narodzenia Pańskiego. W tym dniu Msze św. 

będą odprawiane w porządku niedzielnym. Serdecznie zapraszamy także do wspól-
nego kolędowania podczas Nieszporów w dni świąteczne – czyli na godzinę 15.30. 
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Słowo życia: 
19 grudnia 2021–  IV Niedziela Adwentu –Lk1,39-45 
20 grudnia 2021– Poniedziałek  -  Lk1,26-38 
21 grudnia 2021– Wtorek   - Lk1,39-45 
22 grudnia 2021– Środa – Lk7,46-56 
23 grudnia 2021– Czwartek    - Lk1,57-66 
24 grudnia 2021– Piątek   - Lk1,67-79 
25 grudnia 2021 – Uroczystość Bożego Narodzenia -  J1,1-18 
 

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. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Adelajdy z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ryszarda Zawadka z okazji 70 
rocznicy 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. 
 

PONIEDZIAŁEK                                           20.12. 2021r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Piotra Niespodziany, rodziców – dar od 

cioci Melanii z rodziną. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ sąsiadów przy ul. Szpitalnej z bloku nr 2 a  
18.00 Msza św. Za + Krystynę Kubik w 13 rocznicę śmierci ++ rodziców  

z obu stron.  
  

WTOREK                                                                     21. 12. 2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Agnieszkę Kochańską – dar od brata  

Arkadiusza z żoną.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Gertrudę Poniakowską w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Joannę Rduch w kolejną rocznicę śmierci. 

  
ŚRODA                                                                         22.12.2021r. 

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Franciszka Józefowskiego, dwie żony, 

Paulinę i Franciszka Hoszyckich.  
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Emilię, Teresę i Bernarda Marek w kolejną rocznicę 
śmierci. 
2. Za ++ Teresę i Józefa Tront. 

18.00 Msza św. Za + Urszulę Lubszczyk w 2 rocznicę śmierci. 
 

CZWARTEK                                                            23. 12. 2020 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Agnieszkę Kochańską dar od bratanicy 

Amandy z rodziną. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

8.15 Msza św. Za + Mariana Karakuła w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Helenę Różańską w 6 rocznicę śmierci, syna Miro-

sława, Gertrudę i Jana Siedlaczek, siostry Melanię i Lidię, brata Ste-
fana, szwagra Emila 
  

PIĄTEK – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO             24. 12. 2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Alfreda Steuer, córkę Trautę, rodziców Swo-

boda i syna Pawła. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Paulinę Gwoździk, męża Leona, Szymona Magiera, 

syna Antoniego, Anielę i Wiktora Magiera 
22.00 PASTERKA – Msza św.  – W intencji Parafian zwłaszcza senio-

rów i chorych. 
24.00 PASTERKA – Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej za Parafian 
2. W intencji budowniczych stajenek .  
3. W intencji ofiarodawców choinek do stajenek. 
  

SOBOTA- UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO       25. 12. 2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Zygmunta Luleczka – dar od Wiktorii Hensel zamiast 

kwiatów. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi Hadam z okazji 

50 rocznicy urodzin oraz wnuczki Klary Hadam z okazji 1 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę 
Aniołów Stróżów, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej  
rodziny. Te Deum.  Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego 
dziecka – Klara Hadam. 

10.30 Msza św. Za + Ryszarda Bizoń we wspomnienie urodzin.    
12.00 Msza św. Za + Ryszarda Szmajducha dar od Rodzin Domowego 

Kościoła. 
15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30 Msza św. Za + Edeltraudę Szolc. 
18.00 Msza św. Za + Piotra Niespodziany o dar życia wiecznego dar od 

cioci Grażyny z rodziną. 
 

NIEDZIELA – ŚWIETO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA        26. 12. 2021 r.   
6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Teresę Dorszewską w 8 rocznicę śmierci. 



9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z okazji 80 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Mieczysława 
Woźniak z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie ii błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Te Deum.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa i Małgorzaty 
Jenczmionka z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Te Deum.    

15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30 Msza św. Za + Marię Napiórkowską w 1 rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za ++ Jana, Barbarę i Marka Weryńskich.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia 2021 
 

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 
 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje życzenia i w mo-

dlitwie wyrażamy im naszą wdzięczność. Kolekta zebrana podczas Pasterki jest prze-
znaczona na Fundusz Obrony Życia, a w ciągu dnia na potrzeby naszej Parafii,  
na ogrzewanie kościoła.  

 W drugi dzień świąt – a w tym roku wypada on w niedzielę, obchodzimy Święto 
Świętej Rodziny. Jest to dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. W tym dniu 
kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. 
 Dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy włączyli się do akcji pt.: „Anioł  

Dobroci”. Jeszcze do poniedziałku można przynosić paczki dla dzieci, które w tym 
tygodniu będą rozprowadzone wśród potrzebujących. Również dla prawie sześćdzie-
sięciu seniorów przygotowaliśmy paczki świąteczne i zostały one im dostarczone.  
Tradycyjnie chcemy też w czasie świąt przeprowadzić akcję „Podziel się posiłkiem”. 
W czasie świąt w zakrystii będą jednorazowe pojemniki na żywność, które można 
pobierać. 27 grudnia w oratorium będziemy odbierać przyniesione przez Was  
pokarmy i przekazywać natychmiast potrzebującym.  
 Odwiedziny duszpasterskie dla tych Parafian, którzy złożyli deklarację kolędową, 

rozpoczną się po nowym roku, od 2 stycznia. Księża będą dziennie odwiedzać około 
4 rodzin, plan jest w gablotce, w ORDO i na stronie parafialnej. Na podany w deklaracji 
numer telefonu księża wcześniej będą się kontaktować i ustalać szczegóły odwiedzin. 
Również w styczniu odprawiane będą msze kolędowe, a ich terminy będą podane  
w intencjach mszalnych. 
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Nie-

dzielnego.  
 Dzisiaj Stowarzyszenie MOJE MIASTO wraz z Grupą PIKOTKI serdecznie  

zaprasza od 8.00 do 13.00 do Oratorium św. Józefa na wystawę ozdób i prac ręko-
dzielniczych 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 i obecnie wynoszą do 30% czyli do 210 
osób. Limity te nie dotyczą osób zaszczepionych. Jednocześnie przypominamy Para-
fianom o odpowiedzialności i miłości bliźniego realizowanych także poprzez zacho-
wanie zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Zygmunt Luleczka, Andrzej Brzezina, 

Zygmunt Poterała, Barbara Szafron. Wieczny odpoczynek… 
 

 
 


