
 

➢ Dziś Czwarta Niedziela Adwentu. Jej źródłem jest Pan obecny wśród nas i zbliżające się święta 
Narodzenia Pańskiego. Kolekta niedzielna przeznaczona jest na dalsze prace przy kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo adwentowe  
o godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszym kościele o godz. 16.30, 18.00 i 20.00. 
➢ Od wczoraj (17 grudnia) rozpoczęła się druga część Adwentu przeznaczona bezpośrednio na przy-

gotowanie się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w niej zabraknąć sakramentu pojedna-
nia dlatego w gablotkach, na drzwiach kościoła, ordo i na stronie parafialnej znajdziemy plan spowiedzi 
przedświątecznej. Nie odkładajmy jej na ostatni moment.  
➢ Opłatki wigilijne można nabyć po mszach u sióstr przed kościołem, natomiast w zakrystii są do 

nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
➢ Także dzisiaj Dzieci Maryi po mszach rozprowadzają świąteczne ciasteczka, natomiast w Domku 

Maryi Stowarzyszenie MOJE MIASTO wraz z Grupą PIKOTKI zapraszają na wystawę ozdób i prac o 
tematyce bożonarodzeniowej. 
➢ Przed nami ostatni tydzień roratnich spotkań dla dzieci. Zapraszamy na msze o 6.45 rano,  

a dorosłych na wieczorną mszę roratnią w piątek o 18.00. 
➢ Darczyńców, którzy przygotowali paczki dla dzieci w ramach naszej akcji Anioł Dobroci prosimy, 

aby najpóźniej jutro donieść przygotowane paczki na probostwo. Dla każdego mamy w ramach podzię-
kowania, przygotowane przez Państwowe Ognisko Plastyczne – glinianego anioła. Również dla 70 se-
niorów przygotowaliśmy paczki świąteczne i zostały one już im dostarczone. Bóg zapłać Rodzinie bł. 
Edmunda Bojanowskiego i innym zaangażowanym, za przeprowadzenie tej akcji.  
➢ Tradycyjnie chcemy w czasie świąt przeprowadzić akcję „Podziel się posiłkiem”. W czasie świąt w 

zakrystii będą jednorazowe pojemniki na żywność, które można pobierać, a 27 grudnia w oratorium bę-
dziemy odbierać przyniesione przez Was pokarmy i przekazywać natychmiast potrzebującym.  
➢ We wtorek zapraszamy na NOC KONFESJONAŁÓW. W tym czasie od 19.00 do 22.00 Wspólnota 

Barka będzie także prowadziła czuwanie modlitewne w intencji wszystkich spowiadających się. 
➢ W sobotę przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Zapraszamy do udziału w Pasterce. O godz. 22.00 

zapraszamy na mszę przede wszystkim rodziny z dziećmi oraz tych, którzy zwykle uczestniczyli w pa-
sterce w kaplicy szpitalnej. Tradycyjna Msza św. pasterska – o godz. 24.00 będzie odprawiona w intencji 
Parafian, wszystkich budowniczych stajenki i ofiarodawców choinek na wystrój świąteczny kościoła. Już 
dziś serdecznie dziękujemy im za poświęcony czas i trud w budowaniu stajenki, sprzątanie świąteczne i 
upiększeniu naszej świątyni. W czasie mszy pragniemy modlić się za całą Parafię, wszystkich gości, 
polecać będziemy chorych, będziemy się także modlić za wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizo-
wania akcji Anioł Dobroci. Kolekta zebrana podczas Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony 
Życia. 
➢ W Uroczystość Narodzenia Pańskiego serdecznie zapraszamy także do wspólnego kolędowania 

podczas Nieszporów na godzinę 15.30. 
➢ Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje życzenia i w modlitwie wyrażamy im 

naszą wdzięczność. 
➢ W ubiegłym tygodniu błędnie podaliśmy datę mszy za zmarłych w miesiącu grudniu. Odbędzie się 

ona w piątek 30 grudnia.  
➢ Uaktualniony plan odwiedzin duszpasterskich znajduje się w gablotkach i w internecie.  

Odwiedziny duszpasterskie zaczynamy od 27 grudnia, natomiast msze kolędowe za Parafian będą od-
prawiane począwszy od 6 stycznia. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w 

sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową - w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 1-5.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
➢ Przypominamy, że rekolekcje w Kokoszycach dla członków Żywego Różańca i innych ruchów ma-

ryjnych odbędą się w terminie od 13 do 16 lutego 2023 roku. Zapisy w kancelarii parafialnej, liczba miejsc 
ograniczona. 
➢ W ostatnim tygodniu odszedł do Pana Stanisław Robak. Wieczny odpoczynek… 

 

Słowo życia: 
18 grudnia 2022 –   IV Niedziela Adwentu –  Mt1,18-24 
19 grudnia 2022 – Poniedziałek  - Lk1,5-25 

20 grudnia 2022 – Wtorek   - Lk1,26-38 
21 grudnia 2022 – Środa – Lk1,39-45 
22 grudnia 2022 – Czwartek    - Lk1,46-56 
23 grudnia 2022 – Piątek   - Lk1,57-66 
24 grudnia 2022 – Sobota – Lk1,67-79 
 
 

 

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. Te Deum 

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 Ottona. 
20.00 Msza św. Za + Rudolfa Sprysz – dar od chrześniaczki Joasi z rodziną. 

 

PONIEDZIAŁEK                                                                      19.12.2022 r. 
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za ++ rodziców Eugeniusza Kozikowskiego oraz 

Edmunda i Lilię Wojciechowskich, ++ z rodzin Kozikowskich, Bał-
dygów, Kulickich i Wojciechowskich.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Baron we wspomnienie urodzin.   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Zofię Fiałkowską w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Jadwigę Sosna – dar od rodziny Dmytrowskich. 
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WTOREK                                                                       20.12.2022 r.   

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w 
naszej Ojczyźnie oraz z prośbą o Dary Ducha Św. dla Rządu Pol-
skiego – int. OCDS.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Krzysztofa Nawrat z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Rudolfa Malgrab w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Krystynę Kubik w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodzi-

ców z obu stron.  
 

ŚRODA                                                                            21.12.2022 r. 
 

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Annę Pal – dar od Józefa i Weroniki Mikołaj-

czyk oraz Iwony i Roberta Korczyk z synami. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + ojca Alojzego Wojak we wspomnienie urodzin i kolej-

nej rocznicy śmierci, żonę Wandę, syna Zenona, ++ z pokrewieństwa 
z obu stron. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Joannę Rduch w 10 rocznicę śmierci.  
2. Za + Jadwigę Sosna – dar od sąsiadów.  

 

CZWARTEK                                                                  22.12.2022 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1. Za + Franciszka Józefowskiego, ++ dwie żony, Paulinę i Franciszka 
Hoszyckich, syna Alojzego. 
2. Za ++ Krystynę i Mariana Piwowarskich, brata Władysława Le-
puta oraz rodziców.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Różę Setlak oraz męża Zygmunta. 
18.00 Msza św. Za ++Emilię, Teresę i Bernarda Marek, ++ z rodzin Marek, 

Jargoń i Sankała. 
 

PIĄTEK                                                                                  23.12.2022 r.   

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Wandę Hajzik w 1 rocznicę śmierci oraz 

męża Romana. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Urszulę Lubszczyk w 3 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Helenę Różańską w 7 rocznicę śmierci, syna 

Mirosława, Gertrudę i Jana Siedlaczek, siostry Melanię i Lidię, brata 
Stefana, szwagra Emila. 

 

SOBOTA                                                                              24.12.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Alfreda Stein, córkę Trautę, rodziców Swo-

boda, syna Pawła. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzą Róże Ró-

żańcowe nr 1 - 5 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. 

8.15 Msza św. Za + Paulinę Gwoździk, synów Adolfa i Jana, Szymona 
Magiera, syna Antoniego. 

22.00 Pasterka dla starszych i rodzin z dziećmi: Msza św.: ………….. 
24.00 PASTERKA - Msza św. koncelebrowana:  

1. Za Parafian  
2. W intencji budowniczych stajenki. 
3. W intencji ofiarodawców choinek do kościoła i jego obejścia.  

 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO              25.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Dorotę Dorszewską w 9 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Ryszarda Bizoń we wspomnienie 70 rocznicy urodzin. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eweliny i Tomasza Burda 

z okazji 20 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże w rodzinie.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy Nowakowskiej z oka-
zji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Tomasza z okazji 30 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. Za + Jacka Michałek 20 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Edwarda Jemioło – dar od kuzynostwa z Kamiennej 

Góry i Dębrznik. 
 

Spowiedź przedświąteczna   -   Boże Narodzenie 2022 
 
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 


