
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU  

ROK „B” 
 

20 grudnia 2020 r. 
 
 
 

1. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia 
o godz. 630. Do udziału w Roratach zapraszamy szczego lnie dzieci i prosimy, aby 
przyniosły ze sobą lampiony.  

2. W związku z wymaganiami sanitarnymi podjęliśmy w naszej parafii 
następujące działania duszpasterskie: Msze św. w soboty o godz. 1800 i 1900 
są Mszami niedzielnymi. Msze św. w niedzielę i święta odprawiane są o godz.: 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Świątynia nasza 
jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas czasie 
także poza stałymi godzinami nabożeństw. 

3. Uroczystej promocji lektorskiej naszym ministrantom, kto rzy zakon czyli kurs 
lektorski pozytywnym wynikiem egzaminu z Biblii, Liturgii, czytania Słowa Boz ego 
oraz s piewu kos cielnego udzieli – z upowaz nienia Ks. Kard. Kazimierza Nycza – Ks. 
Dziekan dzis  podczas Mszy s w. o godz. 1015. 

4. Adorujących Najświętszy Sakrament zapraszamy dzis  o godz. 1500 do go rnego 
kos cioła. Kolejne spotkanie pos więcone drugiemu patronowi naszego kos cioła 
będzie na temat: „Co to jest s więtos c ?”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

5. Nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 
przez kobiety i dziewczęta we wtorek,  22 grudnia, po Mszy s w.  o godz. 2000.  
Naboz en stwo zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.  

6. W czwartek ostatnie Roraty. 
7. W czwartek Wigilia. Zadbajmy o chrzes cijan ską oprawę wieczerzy wigilijnej. 

Niech towarzyszy nam wspo lna modlitwa, czytanie Pisma S więtego, łamanie się 
opłatkiem i s piewanie kolęd. Podczas wieczerzy zachowajmy nasze tradycyjne, 
polskie zwyczaje, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie stawiac  na sto ł alkoholu. 
Tego dnia nie będzie Mszy s w. o godz. 1800 i 1900, a Pasterkę odprawimy o godz. 
2200, 2300 i  2400. 

8. Boże Narodzenie przypada w piątek, 25 grudnia. Tego dnia, jak i drugiego dnia 
s wiąt w sobotę, 26 grudnia, w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
porządek Mszy s w. niedzielny: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 
2000, 2100.   Taca z drugiego dnia s wiąt przeznaczona jest na KUL. 

9. Trwają prace nad dopełnieniem wystroju prezbiterium tak pod względem 
formy artystycznej jak i treści teologicznej. Całość przedsięwzięcia została 
rozłożona na kilka lat i będzie polegała na umieszczeniu we wnękach 
bocznych ścian prezbiterium 14. olejnych obrazów (po siedem na każdej) 
przedstawiających biblijne sceny z życia Św. Józefa – patrona kościoła i 
parafii. Tematycznie określamy te wydarzenia jako radości i smutki Św. 
Józefa. 



Gotowy jest już czternasty obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. 
Przedstawia on „Św. Józefa radującego się w  niebie”. Jest to ostatni obraz z cyklu 
„7 rados ci s w. Jo zefa”. Osoby zainteresowane ufundowaniem takiego obrazu i 
bliz szymi informacjami na ten temat zapraszamy do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

10. Utrwaloną na zdjęciach instalację artystyczną przygotowaną przez uczniów 
klas VII SP 225 pt. „Magia czy Cud” moz na podziwiac  w bocznej nawie kos cioła. 

11. Wartościowe książki o tematyce religijnej moz na otrzymac  przy wyjs ciu z 
kos cioła za dobrowolną ofiarę. Zgromadzone s rodki zostaną przeznaczone na 
paczki s wiąteczne dla ubogich przygotowane przez Caritas 

12. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 
świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 
puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 
ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

13. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
14. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 
15. Opłatki wigilijne i sianko na stół wigilijny moz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z 

kos cioła. 
16.  Pomimo pandemii pragniemy podtrzymać tradycję wizyty kolędowej i 

spotkać się z rodzinami naszej parafii na wspólnej modlitwie. W tym roku 
wyjątkowo zapraszamy parafian do kos cioła na Msze s w. w dni powszednie 
odprawiane o godz. 2000  w ich intencji, według następującego programu: 
 

28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) 

  ul. Obozowa  56, 60 (szkoła), 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78  

      29 grudnia 2020 r. (wtorek) 

  ul. Obozowa  61, 63/65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80   

    30 grudnia 2020 r. (środa) 

  ul. Obozowa  81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,  95 

   ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8 

  ul. Szałka 4, 6 

  ul. Przy Lasku 8  

2 stycznia 2021 r. (sobota) 

    al. Prymasa Tysiąclecia 137, 139/143, 145/149, 151 

 
17. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 
kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

18. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Danutę Snopek, 
Janinę Tober. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 


