
III NIEDZIELA ADWENTU – 13.12.2020 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Papież Franciszek z racji 150 rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła Katolickiego, Dekretem                
z dnia 8 grudnia br. ustanowił Rok Świętego Józefa, który potrwa do dnia 8 grudnia 2021. W tym Roku 
Jubileuszowym wszyscy wierni będą mogli na wzór św. Józefa wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni 
realizując wolę Bożą. Penitencjaria Apostolska na ten Rok udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 
tym wiernym, którzy m.in.: spełnią uczynek miłosierdzia, odmówią Litanię do św. Józefa, różaniec w rodzinie, 
dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty 
Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (…) 19 dnia 
każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej. 
Korzystajmy zatem z darów ustanowionych w  Roku Św. Józefa i przyzywajmy Go często jako Orędownika.  
2. Dzisiejsza III niedziela Adwentu, zwana Gaudete – „Radujcie się”, wzywa nas do przeżywania w duchu 
chrześcijańskiej pobożności i radości tych adwentowych dni, które przybliżają nas do Bożego Narodzenia. Dziś               
z racji 13 dnia miesiąca o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe w intencji Ojczyzny. 
3. Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św. Roratnich, które sprawowane są w dni powszednie Adwentu                  
o godz. 630. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. 
4. Jutro – wsp. Św. Jana od Krzyża, k. dK. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.  
5. We wtorek zakończenie Nowenny do św. Andrzeja Boboli o ustanie epidemii.  
6. W środę – 16.12. – rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. Rano przed Roratami 
śpiewamy godzinki do Matki Bożej, a po południu o godz. 1730 śpiewać będziemy Godzinki do Dzieciątka Jezus.  
W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z godzinkami i Nowenną do Dzieciątka Jezus.  
7. W czwartek – 17.12. – przypada 14 rocznica Intronizacji Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 
Godzinki, o godz. 1800 Msza św. dziękczynna za dar obecności kopii Praskiego Dzieciątka Jezus w naszej 
świątyni, z zanoszonymi prośbami do Dzieciątka Jezus i błogosławieństwem figurką. W czwartek prosimy 
chętnych parafian do przygotowania świątyni na nadchodzące święta, a jej strojenie odbędzie się 21 i 22 grudnia. 
8. W piątek – 18.12. – przeżywać będziemy Adwentowy Dzień Modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym            
o godne przeżycie Świąt. Po Mszy porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu  i całodzienna adoracja do 
Mszy wieczornej. Zachęcamy wszystkich do wstąpienia na modlitwę adoracyjną, a o jej prowadzenie                         
w poszczególnych godzinach prosimy: 

 715 – 800      róża Chrystusa Króla i Straż Honorowa NSPJ 

 800 – 900     róża MB Królowej Polski 

 900 – 1000   róża Zwiastowania NMP 

 1000 – 1100 róża MB Gromnicznej 

 1100 – 1200 róża św. O. Pio 

 1200 – 1300 róża św. Maksymiliana 

 1300 – 1400 róża MB Fatimskiej 

 1400 – 1500 róża MB Ostrobramskiej 

 1500 – 1600 róża bł. Hiacynty i Franciszka 

 1600 – 1645 róża MB Częstochowskiej oraz róża św. Józefa 

 1645 – 1730 róża św. S. Faustyny i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. 
O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus i zakończenie Nowenną i Mszą św.  
9. W sobotę – 19.12. – po Mszy św. porannej i wieczornej modlitwa do św. Józefa w celu zyskania odpustu.  
10. Przypominamy, że w tym roku nie będzie organizowanej spowiedzi przedświątecznej w jednym dniu, 
natomiast prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty sukcesywnie w tym i przyszłym tygodniu. Spowiedź 
odbywa się codziennie od godz. 610 przed Roratami oraz popołudniu od godz. 1730.  
11. W tym miesiącu nie będzie jeszcze spotkań dla kandydatów do bierzmowania.  
12. Chorych, którzy pragną przyjąć kapłana z posługą sakramentalną z racji świąt odwiedzać będziemy                        
w sobotę 19 grudnia od godz. 1000. Prosimy o zgłoszenie chorych w zakrystii lub telefonicznie.  
13. Zachęcamy do udziału w organizowanych akcjach charytatywnych takich jak: „Adwentowe drzewko dobroci” 
oraz „Paczuszka dla maluszka”. Przygotowane paczki dla potrzebujących, prosimy o dostarczenie do 18 grudnia, 
natomiast paczki dla dzieci można składać do świąt.  
14. Osoby, które przyszły chorobę Covid – 19, tzw. ozdrowieńców zachęcamy do oddawania osocza.  
15. Dziękujemy parafianom z bl. nr 10 przy ul. 1 Maja za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę 290 zł. Pracowało 3 
osoby. Msza św. w ich intencji w środę o 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z bl. nr 12 przy ul. 1 Maja.  
16. Opłatki wigilijne oraz świece Caritas można nabywać w zakrystii, w świątyni pod chórem oraz dzisiaj i za 
tydzień na zewnątrz przed świątynią. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.   


