05/12/2021 II Niedziela Adwentu - św. Saby Jerozolimskiego, kapłana
07:00
09:00
10:30
11:50
12:00
18:00
18:00
18:50

+ Ryszarda Gołębia ( 10 r.)
+ Władysławę i Józefa Sławińskich
Za parafian
Modlitwa za dzieci - prowadzi wspólnota "Matki w Modlitwie"
+ Stefanię, Jana Busko, zm. z r. Busko, Wernik, Stanisława Maksymiuka
Dziękczynno - błagalna w intencji sióstr i braci z Kółek Różańcowych
+ Franciszka Pęksę - greg.
Adoracja z racji I niedzieli miesiąca i adoracja w ciszy do 21:00

06/12/2021 Poniedziałek - św. Mikołaja, biskupa
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji członków Koła Żywego Różańca św.
Maksymiliana Marii Kolbego
07:00 + Józefę Miłosz i zm. rodziców
07:00 + Franciszka Pęksę - greg.
18:00 Dziękczynno-błagalna z racji 10 r. urodzin Szymona Tokarskiego z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:00 + Teofilę, Andrzeja i Stanisława Tromińskich

07/12/2021 Wtorek - Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
07:00
07:00
07:00
18:00

+ dziadków: Jadwigę i Józefa Kręglickich, zm. rodziców
+ Franciszka Pęksę - greg.
+ Piotra Kamińskiego - od rodz. Paciorkowskich
Ku czci Boga Ojca, o wypełnienie woli Bożej przez nas, rodziny, Ojczyznę i
wszystkich ludzi
18:00 + Ryszarda Ambrozika
18:00 + Jana Stopę - od Matek w Modlitwie ( poza parafią )
18:40 Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca - spotkanie formacyjne

08/12/2021 Środa - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Kamili w 23 r. urodzin i za Kingę w 21 r. urodzin
z prośbą o wstawiennictwo Niepokalanej
07:00 + Jana i Teklę Lewandowiczów i ich rodziców
07:00 + Franciszka Pęksę - greg.
10:30 + Andrzeja Rakowskiego - od Kółka Różańcowego św. Józefa
11:30 Godzina Łaski - kościół otwarty dla modlitwy indywidualnej do godz. 13:00
15:00 W kaplicy w Adampolu - Msza św. z racji tytułu kaplicy
16:45 Ministranci młodsi - spotkanie w kościele
17:30 Akatyst do św. Józefa
18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - nabożeństwo
18:10 W intencjach uczestników nowenny
18:10 + Witolda Wałeckiego ( 30 dz.)
18:10 + Stanisława Sadurę ( 2 r.)

09/12/2021 Czwartek - św. Leokadii, dziewicy i męczennicy
07:00
07:00
07:00
18:00
18:00
18:00

+ Stanisław Kiciński
+ Franciszka Pęksę - greg.
+ Marek Ważny ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
Dziękczynno - błagalna w intencji ks. Prałata z racji imienin
+ Krzysztofa Dudyka ( 8 r.)
+ Irenę i Kazimierza Łobińskich

10/12/2021 Piątek - św. Grzegorza III, papieża
07:00
07:00
07:00
18:00
18:00
18:00
18:45

+ Stanisławę i Antoniego Kurczuków
+ Franciszka Pęksę - greg.
+ Barbarę Grondkowską (1r.)
Dziękczynno - błagalna w 6r. urodzin Klary
+ Jadwigę i Józefa, Marię Korolczuków
+ Pawła Koniecznego ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
Ministranci starsi - spotkanie w kościele

11/12/2021 Sobota - św. Damazego I, papieża
06:00
07:00
07:00
10:00

RORATY - Dziękczynno-błagalna w 70 r. urodzin Marii
+ Ryszarda Miłosze ( 15 r.) oraz za zmarłych z r. Żerańskich, Miłoszów i Czopów
+ Franciszka Pęksę - greg.
Katecheza przygotowująca do chrztu dla rodziców naturalnych i chrzestnych sesja II - sala bł. Karoliny
18:00 + Janinę, Juliana, Romana, Janinę, Feliksa zm. z r. Gozdeckich i Boguszów
18:00 + Mariusza Wojtyniaka ( 19 r.), Jana Struka, Jana Wojtyniaka, Mariannę,
Stanisława, zm. z r. Struków, Wojtyniaków, Kazimierza Oleszczuka

W ostatnim tygodniu z naszej parafii odeszli: śp. Edward Kościuczyk, Andrzej Rakowski,
Janusz Kazimierczuk, Wiesław Szytko, Waldemar Kędzierski
Wieczny odpoczynek

12/12/2021 III Niedziela Adwentu - Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
07:00 + Irenę i Wacława Kuniewiczów i ich rodziców
09:00 + Romana Wolińskiego, Eugenię, Jana i Franciszkę Bosiak
10:30 Za parafian
11:50 Modlitwa za dzieci - prowadzi wspólnota "Matki w Modlitwie"
12:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w 12 r. urodzin Karoliny z prośbą o Boże bł. i
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18:00 + Józefa Durysa ( 5 r. ), rodziców obojga stron
18:00 + Franciszka Pęksę - greg.
18:50 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do 21:00.
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty

W najbliższym tygodniu
Środa – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o 7:00, 10:30 i
o 18:10.
a. po Mszy św. o 10:30 kościół będzie otwarty do godz. 13:00 dla umożliwienia modlitwy
indywidualnej w ramach „Godziny Łaski.
b. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w tym roku z woli Ojca
Świętego Franciszka kończy rok św. Józefa w kościele powszechnym. Z tej racji księża; Piotr
i Jakub wraz z naszym chórem przygotowali Akatyst do św. Józefa, oblubieńca Bogarodzicy.
Zostanie on wyśpiewany we środę o 17:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę Akatystem.
c. Na zakończenie roku św. Józefa nasza diecezja wzbogaci się o nowe sanktuarium. Kościół w
Szpakach zostanie uroczyście podniesiony do godności diecezjalnego sanktuarium św.
Józefa. Więcej w gazecie, Echo Katolickie.
d. także we środę kaplica w szpitalu w Adampolu będzie przeżywać dzień swojego odpustu.
Z tej racji Msza św. w kaplicy szpitalnej o 15:00.
Inne
1. W naszej parafii rekolekcje planujemy od 17 grudnia a więc na czas przed ostatnią niedzielą
Adwentu.
2. Przypominam, że zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wydawane są w naszej diecezji
na podstawie odbytych katechez chrzcielnych.
3. Katolik jest wezwany do tego by troszczyć się o tych którzy się źle mają. Wśród nas są osoby,
które potrzebują naszego wsparcia duchowego i organizacyjnego. Szczególnie ważne jest to
w okresie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz w same święta. Jeżeli wśród
Twoich sąsiadów jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, a sam nie jesteś w stanie jej adekwatnie
udzielić – zgłoś taką osobę do zakrystii albo do kancelarii, lub bezpośrednio do biura
Parafialnego Zespołu CARITAS. Dziękujemy osobom, które w ramach akcji „Torba
Miłosierdzia” przekazały już swoje dary na pomoc potrzebującym. W ramach tej akcji głównie
chodzi o produkty z zakresu chemii domowej i gospodarczej.
4. Tak jak mówiłem w ubiegłą niedzielę są już świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.
Do nabycia w zakrystii.

Podczas objawień w bazylice w Montichiari we Włoszech 8 grudnia 1947 r. Maryja
powiedziała:
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe
nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się
wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten
także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i
wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też
miał zapewnioną opiekę i łaskę.
Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła i tam się modlić. Jednak
jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w domu, w pracy – tam, gdzie akurat
przebywamy. Pamiętajmy, by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także
pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Maryja pragnie bowiem wyprosić
nawrócenie dla wielu grzeszników. Nie zapominajmy też o dziękczynieniu.
Orędzie Matki Bożej z Montichiari jest wołaniem o zagrożoną świętość kapłanów i osób
konsekrowanych, jest wezwaniem do modlitwy, do podejmowania dzieł zadośćuczynienia i pokuty
szczególnie za tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys wiary, a nierzadko odchodzą z drogi
powołania lub nawet otwarcie zaczynają walczyć z Kościołem – Czesław Ryszka.

