
III NIEDZIELA ADWENTU – 12.12.2021 r.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dzisiejsza III niedziela Adwentu, zwana Gaudete – „Radujcie się”, coraz usilniej wzywa nas do przeżywania 
w chrześcijańskiej radości tych adwentowych dni, które przybliżają nas do przyjścia Zbawiciela. Nabożeństwo 
niedzielne dziś o godz. 1730. Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Dziś 
także o 1430 dodatkowa Msza św. adresowana do byłych mieszkańców Jeziórka oraz promocja książki – 
albumu, poświęconej tej społeczności.  
2. Zapraszamy do udziału w Mszach św. roratnich, które celebrujemy codzienne o godz. 630.  
3. Jutro – 13.12. – wsp. Św. Łucji, dz. m. Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych                                
w wypominkach. Po Mszy św. z racji 13 dnia miesiąca modlitwa różańcowa. Dzień jutrzejszy to dzień 
modlitwy w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.  
4. We wtorek – 14.12. - wsp. Św. Jana od Krzyża, k. dK. O godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do Św. 
Michała Archanioła. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania               
z klasy VII. Po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.  
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św. wieczorną                           
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VI szkoły podstawowej.  
6. W czwartek rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe z okazji XV Rocznicy Intronizacji Figurki Najśw. 
Dzieciątka Jezus z Pragi oraz jako przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do skorzystania 
tego czasu łaski. Rekolekcje poprowadzi w tym roku o. Łukasz Kasperek – karmelita z Lublina i zarazem 
ogólnopolski moderator Bractw Dzieciątka Jezus. Program rekolekcji:  
CZWARTEK – 16.12.2021. 
1730 – Godzinki do Dzieciątka Jezus i rozpoczęcie Nowenny przed Bożym Narodzeniem 
1800 – Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji /liturgia - SKC/ 
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców, seniorów oraz wspólnot parafialnych 
PIĄTEK – 17.12. 2021. – XV Rocznica Intronizacji Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus z Pragi 
610 – Godzinki o  NMP 
630 – Msza św. Roratnia z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus 
1630 – Spotkanie rekolekcyjne  dla dzieci ze szkoły podstawowej 
1730 – Godzinki  i Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus 
1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich /liturgia – młodzież// 
1900 – Spotkanie rekolekcyjne z młodzieżą - obowiązkowo kandydaci do sakramentu bierzmowania. 
SOBOTA – 18.12.2021. 
610 – Godzinki o NMP 
630 – Msza św. Roratnia z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus. 
830 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych /liturgia -  Wspólnota Dzieła dla Intronizacji NSPJ/ 
930 – 1030 -   spowiedź św. 
1630 – 1730 – spowiedź św. 
1730 – Godzinki i Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus 
1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich  /liturgia – Straż Honorowa NSPJ/  
Po Mszy św. spotkanie dla osób, które chcą przynależeć do Bractwa Dzieciątka Jezus. Ofiary złożone na tacę             
w tym dniu przeznaczone będą na pokrycie kosztów rekolekcji. 
NIEDZIELA – 19.12. 2021. 
730 – Msza św. z nauką rekolekcyjną i odnowieniem Aktu Intronizacji 
900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną i odnowieniem Aktu Intronizacji 
1030 – Msza św. z nauką rekolekcyjną i odnowieniem Aktu Intronizacji 
1200 – Uroczysta Msza św. i odnowienie Aktu Intronizacji Najświętszego Dzieciątka Jezus. Obrzęd przyjęcia 
do Bractwa Dzieciątka Jezus. 
1730 – Godzinki i Nowenna do Dzieciątka Jezus 
1800 – Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji.  
7. 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 przed poranną i wieczorną Mszą św.  
8. Chorych, którzy pragną przyjąć kapłana z posługą sakramentalną z racji świąt planujemy odwiedzać                
w dniu 23 grudnia od godz. 1000. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii lub telefonicznie.  
9. Zachęcamy do udziału w organizowanych akcjach charytatywnych takich jak: „Adwentowe drzewko 
dobroci” oraz „Paczuszka dla maluszka”. Przygotowane paczki dla potrzebujących prosimy o dostarczenie do 
20 grudnia, natomiast paczki dla dzieci można składać do świąt.  



10. Tegoroczna wizyta duszpasterska odbędzie się w naszej parafii w dwojakiej formie. Pierwsza z nich polegać 
będzie na odwiedzeniu mieszkań tych osób, które o to wprost i osobiście poproszą i odbędzie się ona                        
w ostatnie dni grudnia. Prosimy zatem parafian chętnych do tej formy kolędy, aby do 24 grudnia zapisali się na  
listę w zakrystii i kancelarii lub zgłosili się telefonicznie. Druga forma polegać będzie na spotkaniach 
kolędowych w kościele tak jak to miało miejsce w ub. roku. Te spotkania odbędą się wg zaproponowanego 
grafiku w styczniu przyszłego roku. 
11. Przypominamy dzieciom o konkursie na ozdobę choinkową w dowolnej formie serca, ale tylko w kolorze 
złotym. Wykonane prace prosimy składać do 20 grudnia w Świetlicy Parafialnej.  
12. Składamy serdeczne podziękowanie za dzisiejsze ofiary składane na tacę, za ofiary na figurę św. Józefa i 
witraże oraz za ofiary składane z racji rozprowadzenia tegorocznych opłatków wigilijnych.  
13. Dziękujemy tym parafianom, którzy posprzątali świątynię, ponieważ z wyznaczonego bloku nikt nie zgłosił. 
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z całego bloku nr 10 przy ul. Wianek.  
14. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas oraz prasy katolickiej. Można nabywać nadal opłatki 
wigilijne, kartki świąteczne oraz pamiątki związane z Bożym Narodzeniem.  
15. W ostatnich dniach  nieznani sprawcy dokonali wandalizmu na cmentarzu w Sobowie dewastując 
kilkadziesiąt  grobów. Prośmy Pana Boga o opamiętanie dla nich i przepraszajmy za dokonaną profanację 
śpiewając  w tej intencji suplikację: „Święty Boże, Święty mocny…” 
 
 
 
 
 
 


