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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 
I Niedziela Adwentu  27 – 11 - 2022 r. 

           

 

1. Rozpoczęliśmy ADWENT - czas nadziei i radosnego oczekiwanie na 

przyjście Pana oraz przygotowania się do Uroczystości Bożego Narodzenia. 

Rozpoczyna on nowy rok liturgiczny i duszpasterski przeżywany pod 

hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Są to również ostatnie dni 

listopada. Różaniec z wypominkami za zmarłych dzisiaj i do środy włącznie  

o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych Drogich 

zmarłych.  

2. Msza św. roratnia ku czci Matki Bożej przez cały tydzień  

o godz. 7.00. Zachęcamy do udziału dzieci z rodzicami, młodzież  

i dorosłych. Wszystkich, a szczególnie dzieci prosimy, by przyszły z lampionami. Po roratach  

w sali Centrum Formacji Rodziny dla dzieci – słodka bułeczka oraz kakao i herbata.  

3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: 

- w środę  – święto św. Andrzeja – apostoła; 

- w sobotę - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

4. Spotkanie biblijne  z Ks. Ryszardem Kempiakiem jutro, w poniedziałek- 28.11.br., po Mszy św. 

wieczornej ok. godz. 18.30 w sali teatralnej. Zapraszamy do uczestnictwa w tej formie katechezy dla 

dorosłych. 

5. 30 listopada swój dzień patronalny obchodzi Biskup Legnicki Andrzej 

Siemieniewski. Pamiętajmy tego dnia w modlitwach wspólnotowych i osobistych o Dostojnym 

Solenizancie wypraszając wszelkie potrzebne łaski przez orędownictwo Matki Bożej Łaskawej  

i św. Andrzeja Apostoła. 
6. W środę o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Modlić  będziemy się  

w intencjach misji, misjonarzy i wolontariuszy misyjnych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi na każdej Mszy św. i od 

godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Tego dnia od godz. 8.00 

będziemy odwiedzać chorych. Prosimy o zgłaszanie nowych adresów chorych oraz osób starszych  

i samotnych. 

8. W najbliższą niedzielę – II niedzielę Adwentu -  dzień  św. Barbary – Patronki Górników. Górników z  

naszej parafii w strojach górniczych wraz z rodzinami zapraszamy na Mszę św.  - 04 grudnia br. o 

godz. 13.00, podczas której będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Barbary o Boże 

błogosławieństwo, bezpieczną pracę,  oraz potrzebne łaski dla Nich i Ich bliskich, będziemy również 

polecać Miłosierdziu Bożemu zmarłych górników.  

9. Tego dnia również będziemy się modlić za Kościół na Wschodzie, a przy wyjściu z kościoła będzie 

zbierana ofiara do puszek jako pomoc dla nich.  

10. Poświęcenie medalików dla dzieci klasy III, przygotowujących się do I Komunii św. 08.12.br. w 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 16.30.  

11. Zachęcamy i zapraszamy, aby przez cały okres Adwentu korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. 

Poprzez pojednanie się z Bogiem i bliźnimi chciejmy przygotować nasze serca na spotkanie z 

rodzącym się Chrystusem. Spowiedź podczas Mszy św. o godz. 6.30 i 7.00 oraz każdego dnia 

adwentu w godzinach od 11.30 do 12.30 oraz od godz. 17.00.  

12.  W naszym sklepiku parafialny możemy zaopatrzyć się w świece Caritas - „Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom”, kartki świąteczne, kalendarze i inne upominki świąteczne. Ministranci będą 

również rozprowadzać „sianko” na stół wigilijny. Zebrane środki przeznaczone są na wsparcie 

wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z Oratorium. 



13. Zwracamy się z apelem i gorącą prośbą, by w czasie adwentu pomyśleć i przyjść z konkretną pomocą 

najbardziej potrzebującym, którzy mieszkają obok nas, by mogli w radości przeżyć Święta Bożego 

Narodzenia. Zbiórka produktów trwałych dla korzystających z naszej jadłodajni: ryż, cukier, 

makaron, konserwy, itp. Przez cały okres adwentu w kaplicy MB Wspomożenia Wiernych.  

14. Informujemy, że sakrament chrztu będzie udzielany w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,  

w poniedziałek - 26 grudnia na Mszy św. o 13.00.  

15. Msza św. Jubileuszowa Małżeństw począwszy od 1 rocznicy, i co pięć lat w wzwyż będzie 

odprawiona 01 stycznia  w niedzielę w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki o godz. 13.00. 

Imiona i nazwiska Jubilatów prosimy zgłaszać w zakrystii. 

16. 31 grudnia  - w sobotę - o godz. 16.30 będzie odprawiona Msza św. żałobna za zmarłych naszych 

parafian i zmarłych z rodzin naszych parafian w roku 2022. Imiona i nazwiska zmarłych poza 

naszą parafią prosimy zgłaszać w zakrystii. 
 

17. Na nadchodzący tydzień życzymy wszystkim, Wam Drodzy Parafianie i Goście, błogosławieństwa 

Bożego, opieki Wspomożycielki Ks. Bosko i owocnego przeżycia Adwentu.   

18. W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej do Domu Ojca odeszła: Bronisława Szuszkiewicz. 

Polećmy Ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie / a światłość wiekuista 

niechaj Jej świeci / niech odpoczywa w pokoju wiecznym / Amen. 

 

 
                                                                                                                                               

 

 

          Ks. Stanisław Gorczakowski sdb  

                                                                                                                                                   proboszcz 


