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✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.Anioł wszedł do Niej
i

rzekł:

„Bądź

pozdrowiona,

pełna

łaski,

Pan

z

Tobą,

błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się
na

te

słowa

i

rozważała,

co

miałoby

znaczyć

to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca”.Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się
to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: „Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego
słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
Studentów zapraszamy na spotkanie
Duszpasterstwa
Akademickiego
w najbliższą sobotę (14 grudnia)
o godz. 17:00 do kawiarenki.
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
MŁODZIEŻY
W piątek na godz. 19.15 zapraszamy
młodzież na cotygodniowe spotkanie
KSM-u.
DUSZPASTERSTWO MŁODYCH
"EMMANUEL"
W czwartek na godz. 17.30
zapraszamy młodzież [od kl. VII SP]
na spotkanie DM „EMMANUEL”. Tym
razem strefa KONTAKTU – czyli
adwentowe zapatrzenie w Jezusa.
Rozpoczynamy nieszporami.
BIERZMOWANIE
W tym tygodniu spotkania formacyjne
dla młodzieży przed bierzmowaniem:
w cyklu I roku przygotowania:
wtorek - 10.12 o godz. 19.00
(gr. I – salki, gr. II - kawiarenka, gr. III
- biblioteka), środa - 11.12 o godz. 19.00
(gr. IV - kawiarenka), sobota - 14.12
o godz. 13.00 (gr. V - kawiarenka).

ŚW. JÓZEF
We wtorek od godz.
nabożeństwo do św. Józefa.

18.15

MODLITWA ZA POLONIĘ
W środę modlitwa za parafian
przebywających poza granicami
naszej ojczyzny i za rodziny
rozdzielone emigracją. Od godz.
18.15 nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy [zachęcamy
do wypisywani kart z intencjami]
i Msza św. w ich intencji.
INWESTYCJE
Dziękujemy za ofiary złożone
dzisiaj na cele gospodarcze
i remontowe w naszym kościele
i domu zakonnym.

ZMARLI PARAFIANIE
W
minionym
tygodniu
do
wieczności
odeszli
nasi
parafianie
śp.:
Mieczysław
Gołębiewski,
Jan
Stępień,
Stefania Duczyńska, Aleksandra
Wimuńć, Janusz Szawlik, Adam
Fink, Eugenia Motyk – polecajmy
wszystkich naszych zmarłych
Bożemu Miłosierdziu.

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

Modlitwa w intencji Kościoła na Wschodzie
Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.
Przy wyjściu ze świątyni prosimy o złożenie do koszyka choćby
skromnej ofiary na ten jakże ważny cel.

"Caritas"
Nasz parafialny zespół „Caritas” wraz z młodzieżą z KSM-u
rozprowadza świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
a także przyjmuje tzw. TORBY MIŁOSIERDZIA – z artykułami
żywnościowymi i środkami czystości dla najuboższych.

Kiermasz świątecznych pierników
Za tydzień odbędzie
przygotowanych przez
dochód przeznaczony
wyjazdu dla naszych
dziecięcej.

się KIERMASZ ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW –
rodziców i nasze siostry felicjanki. Całkowity
jest na wsparcie organizacji wakacyjnego
parafialnych dzieci – ministrantów i scholi

Opłatki na stół wigilijny
Pan Organista Jerzy wraz z żoną p. Krystyną roznoszą wigilijne opłatki
do naszych domów. Opłatki można również nabyć w sklepiku
parafialnym, w zakrystii lub biurze parafialnym.

Roraty
Na RORATY zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty na godz.
6.30, wcześniej od godz. 6.00 zachęcamy do udziału w śpiewie
GODZINEK do NMP. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na roraty
w każdy poniedziałek, środę i w piątek na godz. 17.00. Młodzież
zapraszamy jak co roku po roratach na wspólne śniadania. Wszystkich,
którzy chcą wesprzeć te poranne spotkania młodych prosimy
o produkty spożywcze: sery, konserwy itp. [bez pieczywa], produkty
można przynosić do zakrystii.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 09.12.2019

PIĄTEK - 13.12.2019 - św. Łucji

6:30 Przebłagalna za grzechy
8:00 +Edward Krysiak – od ucz. pogrz.
8:00 ++Władysław Mucha (40 r. śm.),
Ludwika /ona/ Mucha, Józef Mucha,
Kazimierz Lucek
17:00 ++Leokadia, Zdzisław, Roman
i zmarli z rodziny
18:30 +Mirosława /ona/ Marchwińska –
o radość wieczną
18:30 Dziękczynno-błagalna z okazji
18-tych urodzin Martyny

06:30 ++Barbara i zmarli z rodziny –
o wieczną radość
08:00 +Kazimierz Portuś
08:00 ++Agata, Józef i Józef Zwolarz
12:00 O potrzebne łaski dla syna
kapłana Mariusza
17:00 Przebłagalna za grzechy
18:30 +Łucja Tomaszewska – o życie
wieczne z okazji imienin
18:30 ++(mama) Józefa, (tata) Aleksander,
Maria i Piotr

WTOREK - 10.12.2019

SOBOTA - 14.12.2019 - św. Jana od Krzyża

6:30 Przebłagalna za grzechy
8:00 +Stańczyk Maria oraz o zdrowie
dla Anny i Aleksandry
8:00 +Genowefa Sowa – od ucz. pogrz.
18:30 Za Ojczyznę
18:30 +Teresa Wedziuk (1 r. śm.)

ŚRODA - 11.12.2019
6:30 +siostra Anzelma
8:00 Przebłagalna za grzechy
8:00++Maria, Jan i Bogdan Marcinkiewicz
17:00 +Waldemar (5 r. śm.)
18:30 Za Polaków przebywających za
granicą i za rodziny rozdzielone
emigracją
18:30 ++Helena (30 r. śm.), Franciszek,
Zofia, Zenon i zmarli Dziadkowie
18:30 O nawrócenie i potrzebne łaski,
o uwolnienie z nałogów

CZWARTEK - 12.12.2019
6.30 Przebłagalna za grzechy
8:00 +Alina Sulżycka – od ucz. pogrzebu
8:00 +Maria Kwiecińska – o dar życia
wiecznego
18:30 +Władysław Aniszewski – od
uczestników pogrzebu
18:30 +Stanisław Janeda (12 r. śm.) –
o dar zbawienia

6:30 O potrzebne łaski i Boże błogosł.
dla Moniki z okazji urodzin
8:00 ++Jankowska Elżbieta, Kazimiera,
Edmund, Kaliszczuk Maria, Mieczysław
8:00 Przebłagalna za grzechy
18:30
++Małgorzata
Sudnikiewicz
(17 r. śm.) i Helena Jarpułkiewicz oraz
Wiktoria i zmarli z rodziny
18:30+Janusz Walkiewicz – od ucz. pogrz.
III NIEDZIELA ADWENTU - 15.12.2019

6:30 +Władysław Maciołek
8:00 ++Janina Krzęczko (7 r. śm.), Jerzy
Krzęczko i Zbigniew Pacholczyk
8:00 Dziękcz. za cudowne ocalenie życia
9:30 ++Stefania /ona/, Jan Makarewicz –
o życie wieczne
9:30 ++Stanisław i Antonina /ona/ - rocznica
śmierci
11:00 ++Anna (66 r. śm.), Janina (27 r. śm.)
i
zmarli
z
rodzin:
Krasnoperów
i Ruszkiewiczów
11:00 +Marian Bujwid (20 r. śm.), Jadwiga
i Marianna
12:30 Za Parafian
12:30 ++Marianna, Jan i zmarli z rodzin: Frania
i Sukiennych
14:00 +Marcin Bylewski (5 r. śm.)
14:00 Przebłagalna za grzechy
19:00 +Marianna /ona/ Ziółkowska – od
uczestników pogrzebu – o życie wieczne
19:00 +Wiesława /ona/ Raczyło – o życie
wieczne

