
 

➢ Dziś Trzecia Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości (Gaudete). Jej źródłem jest Pan 
obecny wśród nas i zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego. Kolekta niedzielna przezna-
czona jest na potrzeby naszej parafii, na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 
apraszamy dzisiaj na nabożeństwo adwentowe o godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszym 
kościele o godz. 16.30, 18.00 i 20.00. Opłatki wigilijne można nabyć po mszach u sióstr przed 
kościołem, natomiast w zakrystii są do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
➢ Zapraszamy, zwłaszcza dzieci, na msze roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do 

piątku o godz. 6.45 rano, wieczorna msza roratnia w piątek o 18.00. 
➢ Trwa nasza akcja o nazwie Anioł Dobroci. Ci, którzy wylosowali gwiazdki proszeni są o 

zgłoszenie się w zakrystii. Paczki dla dzieci prosimy składać na probostwie do czwartej niedzieli 
Adwentu (18 grudnia). Dla darczyńców mamy przygotowane podziękowania w postaci aniołów 
zrobionych przez Państwowe Ognisko Plastyczne, za co im serdecznie dziękujemy.  
➢ W poniedziałek po mszy o 8.15 spotkanie Legionu Maryi. W czwartek o godz. 19.00 za-

praszamy na kolejny wykład Szkoły Biblijnej. W tym tygodniu w piątek i sobotę odbędą się 
odwiedziny z posługą sakramentalną chorych i starszych Parafian. W tym tygodniu przypada 
III piątek miesiąca. Z racji rorat nie odbędzie się po mszy porannej nabożeństwo, zapraszamy 
wszystkich o godz. 15.00 do kościoła na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W piątek  o 15.30 w 
oratorium odbędzie się wykład organizowany przez stowarzyszenie diabetyków. Szczegóły w 
gablotce parafialnej. 
➢ Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu przeznaczona bezpośrednio na przy-

gotowanie się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim zabraknąć sakramentu 
pojednania dlatego w gablotkach, na drzwiach kościoła, ordo i na stronie parafialnej znajdziemy 
plan spowiedzi przedświątecznej. Nie odkładajmy jej na ostatni moment.  
➢ W sobotę spotkania ministrantów o 9.00, a o 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. W sobotę msza 

za zmarłych zalecanych. Zalecki na mszę można składać w zakrystii. Natomiast msza za zmar-
łych w miesiącu grudniu zostanie odprawiona 31 grudnia. W sobotę po mszy wieczornej w 
Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików. Także w sobotę 17 grudnia o 15.00 odbę-
dzie się nauka przedchrzcielna dla tych, którzy planują sakrament chrztu dzieci w okresie świą-
tecznym i w miesiącu styczniu. 
➢ W niedzielę 18 grudnia Dzieci Maryi będą po mszach rozprowadzały świąteczne cia-

steczka, do czego serdecznie zachęcamy. Stowarzyszenie MOJE MIASTO wraz z Grupą PI-
KOTKI serdecznie zaprasza 18 grudnia od 8.00 do 13.00 do Oratorium św. Józefa na wystawę 
ozdób i prac rękodzielniczych o tematyce bożonarodzeniowej. 
➢ Uaktualniony plan odwiedzin duszpasterskich znajduje się w gablotkach i w internecie. 

Odwiedziny duszpasterskie zaczynamy od 27 grudnia. Wcześniej na podane w deklaracjach 
numery telefonu księża będą dzwonić aby umówić się z domownikami na kolędę. Prosimy tak 
zaplanować czas, aby wszyscy domownicy mogli wziąć udział w spotkaniu. 
➢ Msze kolędowe za Parafian będą odprawiane począwszy od 6 stycznia i w niedziele, tak 

aby każdy mógł w nich uczestniczyć. Godziny mszy i ulice parafii będą podane po  świętach.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na stoliku 

z prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje. Rekolekcje w Kokoszycach dla członków 
Żywego Różańca i innych ruchów maryjnych odbędą się w terminie od 13 do 16 lutego 2023 
roku. Zapisy w kancelarii parafialnej, liczba miejsc ograniczona. 
➢ Zadbajmy przed świętami o groby naszych bliskich. Pamiętajmy przy tym o segregacji 

śmieci i roztropnym wyrzucaniu ich do kontenerów ustawionych na cmentarzu. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Maria Malcharczyk, Jolanta Manderla, Pelagia Cie-

cior, Krystyna Kała. Wieczny odpoczynek… 

 
 

Słowo życia: 
11 grudnia 2022 –   III Niedziela Adwentu –  Mt11,2-11 
12 grudnia 2022 – Poniedziałek  - Mt21,23-27 

13 grudnia 2022 – Wtorek   - Mt21,28-32 
14 grudnia 2022 – Środa – Lk7,18b-23 
15 grudnia 2022 – Czwartek    - Lk7,24-30 
16 grudnia 2022 – Piątek   - J5,33-36 
17 grudnia 2022 – Sobota – Mt1,1-17 
 
 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDATE                   11.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Zygmunta Luleczka w 1 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli z okazji 80 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Malcharczyk. męża Jana 
Dragon oraz brata Jana Malcharczyk. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Pawełek z okazji 90 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. chrzest: Liliana Karcz 
16.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.30  Msza św. Za + Jadwigę Sosna – dar od Mikołaja z żoną Lidką wraz z 

córkami Julią i Nikolą. 
Po Mszy św. chrzest: Weronika Sobota 

18.00 Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Korzuch. 
20.00 Msza św. Za + Franciszka Węglorz w 10 rocznicę śmierci. 

 

PONIEDZIAŁEK                                                           12.12.2022 r. 
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Marię Cieśla – dar od rodziny Świerków z No-

wego Sącza.  
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8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Józefa Rzedonek, żonę Klarę w kolejną rocznicę śmierci.   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Adelajdę i Henryka Gerlich. 
2. Za + Jadwigę Sosna – dar od koleżanki Teresy z Ełku.  

 

WTOREK – Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.               13.12.2022 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Salomeę Staniek – dar od Elfrydy.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Zygmunta Poterała w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Brunona, Elżbietę, Jana i Marię Szczotok oraz za ++ Antoniego 
i Szymona Magiera. 
2. Za + Helenę Gańczorz – dar od sąsiadów. 

 

ŚRODA – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK              14.12.2022 r.  
 

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Bożenę Karwot – we wspomnienie urodzin. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Andrzeja Brzezina w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Dorotę Sczansny w kolejną rocznicę śmierci, męża Reinholda, 
syna Henryka, ++ rodziców z obu stron.  
2. Za + Tadeusza Gruszka w 1 rocznicę śmierci.  

 

CZWARTEK                                                                      15.12.2022 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Monikę Staniek – dar od Elfrydy.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Klary Michna z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Kazimierza Nowickiego w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Jadwigę Sosna – dar od Krzysztofa „Gajorka” i Renaty z Zaolzia 
z Czech.   
  

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA                                      16.12.2022 r.  

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Annę Galbierz – dar od rodzin Bujak i Gru-

dzień. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Annę Mańka w 1 rocznicę śmierci. 
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Piotra Jordan w 5 rocznicę śmierci. 

2. Za + Jadwigę Sosna – dar od Izabelli z synem Kubą z motelu „Za 
Miedzą” 

  
SOBOTA                                                                      17.12.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Janinę Polok w 21 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą rodziny 
Domowego Kościoła  oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Teresę Kaczmarzyk we wspomnienie urodzin, ++ z ro-
dziny Piasecki, Kaczmarzyk i Piotra Frątczak. 

15.00 Msza św. w języku niemieckim. Do Opatrzności Bożej w intencji żyją-
cych członków D.F.K. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty 

17.00 Msza św. Miesięczna za zmarłych zalecanych 
 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                 18.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Rut Trzeciok w 1 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za ++ Marię i Wiesława Napiórkowskich. 
10.30 Msza św. Za + Rafała Gwóźdź. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety Trzeciok z okazji 

75 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.30 Msza św. Za + Mariusza Różańskiego w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Jadwigę Moj w 1 rocznicę śmierci, męża Otona. 
20.00 Msza św. Za + Rudolfa Sprysz – dar od chrześniaczki Joasi z rodziną. 

 
Spowiedź przedświąteczna   -   Boże Narodzenie 2022 

 
12.12 – poniedziałek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.30-18.00 
13.12 – wtorek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.30-18.00 
14.12 – środa   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.30-18.00 
15.12 – czwartek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.30-18.00  
16.12 – piątek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.30-18.00 
17.12 – sobota    6.30-7.00;  8.00-8.15;  16.00-17.00  
18.12 – niedziela:   pół godziny przed każdą Mszą św. 
19.12 – poniedziałek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.00-18.00  
20.12 – wtorek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.00-18.00  

19.00 - 22.00 (noc konfesjonałów) 
21.12 – środa   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.00-18.00. 
22.12 – czwartek   6.15-6.45;  8.00-8.15;  17.00-18.00 
23.12 – piątek  6.15-6.45;  8.00-8.15;  16.00-18.00 
24.12 – sobota  6.30-7.00;  7.45-8.15;  

9.00-11.00;  13.00-15.00 


