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SIĘ ADWENTEM  

NOWY ROK LITURGICZNY 

 

 

 

 
 

RORATY 
 Roraty dla dzieci  

 w poniedziałek,  

środę i piątek o 1830.  
 

Roraty dla Dorosłych  

we wtorek i czwartek o 600. 
 

Tematem rorat dla dzieci będzie 

Eucharystia – Msza Święta. 
 

Jeśli to możliwe, zapraszam na rzeczywiste 

spotkanie z Jezusem w kaplicy. 

 
.  
 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA 
 

Nie będzie w tym roku zorganizowanej 

spowiedzi dekanalnej. Bardzo proszę o 

korzystanie z tego sakramentu pół godziny 

przed każdą Eucharystią w tygodniu.  

 

Spowiedź w niedzielę 

 800 do 825 i 940 – 1000, i 1830 do 1855.  
 

 

 
 

W TYM ROKU NIE MA TRADYCYJNYCH ODWIEDZIN 

DUSZPASTERSKICH - KOLĘDY 

 

 
 

22.11.2020 

 

 

Za tydzień zaczyna się nowy rok 

liturgiczno – duszpasterski 

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ 

WIECZERZY.  

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
Ten dwuletni program zachęca nas  

i zaprasza do pogłębienia naszego życia 

Eucharystycznego. Zaprasza nas do refleksji 

na temat Mszy Świętej, naszego uczestnictwa i zaangażowania. Czas 

pandemii weryfikuje nasze spojrzenie i naszą tęsknotę za Eucharystią.  

 

TYTKA CHARYTATYWNA ŚWIĘTEJ RITY 
Zapraszam do włączenia się w akcję Tytka 

charytatywna Świętej Rity, by pomóc na 

Święta tym, którzy są w potrzebie. 

Zapraszam by przynosić artykuły 

spożywcze o długim terminie przydatności 

(cukier, konserwy, ryż, makaron, kawę, 

herbatę itp.) oraz chemię gospodarczą. 

Proszę o przynoszenie do 13 grudnia, 

byśmy na czas dostarczyli je rodzinom 

znajdującym się w potrzebie. 

 
 

W Uroczystość Chrystusa Króla  - 

21.11.2020 poświęcenie opłatków. Świece 

wigilijne będą dostępne od przyszłej 

niedzieli.  



Ogłoszenia Parafialne  22.11.2020 
 

W kaplicy obowiązuje nakaz noszenia maski na nosie i na ustach. Bardzo proszę 

dezynfekować ręce wchodząc do kaplicy. W kaplicy obowiązuje limit osób 14 a 

w oratorium 11. Nie licząc służby liturgicznej. Zasady obowiązują do 27 grudnia.  

 

1. Za tydzień rozpoczyna się kolejny Adwent w naszym życiu. Zapraszam na 

Roraty i do odnowienia swej duszy przez spowiedź. 

2. Sakrament Pokuty przed Eucharystiami, jeśli ktoś chciałby na ławeczce na 

zewnątrz - po Mszy Świętej w tygodniu (proszę o kontakt). 

Komunia święta w tygodniu o 21:00, a w niedzielę o 12:30. 

Sakrament chrztu po uprzednim uzgodnieniu terminu, a przygotowania do 

chrztu indywidualne. 

3. Dziś Niedziela Chrystusa Króla. W 2016 roku w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego odbyła się intronizacja Chrystusa Króla na Pana naszego życia osobi-

stego, naszych rodzin, naszej parafii i naszej Ojczyzny. Dziś ponowimy ten 

akt w czasie wyznania wiary.  

4. Adoracja w tygodniu w środę od 19:00 - 22:00 a w pozostałe dni od 

poniedziałku do piątku od 19:00 do 21:00. Komunia o 21:00 i Apel Jasnogórski  

5.  Można się już włączyć w akcję Caritas Tytka charytatywna Świętej Rity, 

by każda rodzina w naszej parafii mogła zasiąść przy świątecznym stole. 

Napełnione Tytki prosimy przynosić do 13 grudnia do oratorium. 

6. Dziś poświęcenie opłatków. Od przyszłej niedzieli będą dostępne świece 

adwentowe – wigilijne. W tym roku ofiara przeznaczona jest na fundamenty. 

7. Intencje Mszy Świętej na przyszły rok można przynosić do zakrystii lub 

przesyłać mailem. 

8. Kto chciałby ofiarować choinki na Boże Narodzenie, proszę o kontakt.  

9. Spotkania wszystkich grup duszpasterskich zawieszamy  

                       spotkania zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń sanitarnych 

10. Biuro Parafialne  nieczynne. Proszę o kontakt telefoniczny 607981781.  

11.   Dziękuję bardzo za troskę o materialny wymiar życia parafii, za ofiary 

składane w kaplicy, przez zrzutka.pl i na konto parafialne. Dziękuję za naszą 

wspólną troskę i za darowizny na konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 

0001.  
 

29 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynają się  

„Ogólnopolskie Rekolekcje Oddanie 33”. Są to 33 dniowe rekolekcje 

przygotowujące do aktu oddania się Panu Jezusowi przez Maryję.  

Rekolekcje będą emitowane w Radiu Emaus w terminie od 29 listopada  

do 31 grudnia - od poniedziałku do piątku o godz. 5.40 oraz 18.40,  

a w sobotę i niedzielę o godz. 6.40 oraz 15.10. Informacje i materiały  

znaleźć można na stronie: www.oddanie33.pl. 

Intencje Mszy   23 – 29.11.2020 

 
PONIEDZIAŁEK, 23.11.2020    

1830 
Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 

W intencji zdrowia Pauliny 

WTOREK, 24.11.2020                     św. Andrzeja Dung - Lac 

800 Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 

ŚRODA, 25.11.2020                  

1830 
Róża Rodziców św. Quattrocchich WŻR 

Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 

CZWARTEK, 26.11.2020             

1830 Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 

PIĄTEK, 27.11.2020                       

1830 Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 

 Z okazji imienin Zdzisławy 

SOBOTA, 28.11.2020                      

1630 

Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 

Śp. Józef Kisielewicz (25 r.śm.) i zm. z rodziny 

Śp. Andrzej i Marianna Kocurek i zm. z rodziny  

Śp. Zenon Gromadzki od syna Marcina z rodziną 

NIEDZIELA, 29.11.2020             I Niedziela Adwentu  

800 
Śp. Zdzisław Konieczny (im.) Danuta (8 r.śm.) Bolesław (12 r.śm.) 

Koniecznych 

1000 

Śp. Praksedę, Michał Kaczmarek Kazimierę Franciszek 

Kulczyńskich, Zofia, Bernard Ludwiczak Bogumiła Rogal, 

Kazimierz Andrzejewski, Jan Wesołowski 

1130 Śp. Genowefa Lasota od rodz. Kruków z Krakowa 

1900 Śp. Henryk Walicht – Gregorianka 
 

Zachęcam do modlitwy przy grobach za zmarłych przez cały listopad i zyskiwania 

odpustu za zmarłych.  
 

Intencje mszy świętej na przyszły rok można przynosić do zakrystii lub przesłać  

mailem.  

 

http://www.oddanie33.pl/

