
27.11.2016 - I Niedziela Adwentu - Rozpoczęcie Roku Liturgicznego 
 

- Czy jesteśmy gotowi stanąć przed obliczem Chrystusa - liturgia pierwszej niedzieli 
Adwentu wzywa nas do czuwania, do odrzucania uczynków ciemności. Daje też 
nadzieję, że przyjście Pana przyniesie nam radość, pokój i spełnienie wszystkich 
naszych tęsknot. Obyśmy uczestnicząc w tej Eucharystii zapragnęli iść z radością na 
spotkanie Pana, ufni, że na jej końcu czeka nas szczęście, którego zapowiedzią jest Boże 
Narodzenie. - Poświęcimy teraz nasze wieńce adwentowe… 
- w tygodniu obchodzimy:   
- środa: Św. Andrzeja Apostoła, Głównego Patrona Archidiecezji Warmińskiej 
- I czwartek: modlitwa o powołania i za powołanych do Służby Bożej 
- I piątek: od 8.00 odwiedziny chorych, o 17.00 - oddamy cześć Bożemu Sercu i zmiana 
tajemnic Żywego Różańca 
- I sobota: uczcimy Niepokalane Serce NMP i modlitwy za naszych Dobrodziejów 
Wszystkim obchodzącym swoje imieniny lub urodziny składamy najlepsze życzenia 
 

- godz. 17.00 - poniedziałek, środa i sobota - Roraty o NMP - zapraszamy  
z lampionami! Dzieci i ministranci mają konkurs: „W domu Królowej Maryi” - otrzymają 
karty i będą naklejać obrazki z wotami z Jasnej Góry. Do skarbony wrzucamy nasze 
prośby i podziękowania do Matki Bożej, które zawieziemy do Częstochowy. 
 

Niedziela 27.11.2016 - I Niedziela Adwentu 
8.oo    Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo dla Czesławy Sikorskiej  
          (z okazji 85 rocznicy urodzin) 
10.oo - 1) wszyscy śp. Zmarli których pogrzeb organizowała Firma ARKA, a szczególnie 
           Śp. Zmarli z naszej parafii 
  - 2) + Janina Szczetyńska - jako dar od uczestników pogrzebu 
16.oo  + Msza Gregoriańska za wszystkich Zmarłych powierzonych naszej modlitwie 
 

- od poniedziałku do soboty: +Janina Szczetyńska jako dar od uczestników pogrzebu 
- piątek godz. 17.00:   +Irena Kępczyk 6 r. śm. oraz Czesław 
 

- W środę zakończenie Mszy Gregoriańskich za wszystkich Zmarłych 
powierzonych naszej modlitwie. Msza św. za Parafian odprawiona w Fundacji 
 

Niedziela 04.12.2016 - II Niedziela Adwentu 
8.oo   1) +Helena Kawecka z okazji urodzin i 4 miesiąc po śm., +Władysław Kawecki  
                    32 r. śm. i Tadeusz Kawecki 15 r.śm. 
 2) +Józef Korjat 24 r. śm. i Genowefa 
10.oo   +Rodzice: Janina i Henryk Kubowicz 
16.oo  +Janina Szczetyńska - jako dar od uczestników pogrzebu 
 

- Gratulujemy nowo przyjętym Ministrantom - dziękuję ks. Piotrowi za przygotowanie  
i mocne ożywienie bardzo ważnej grupy w parafii - ministrantów. Zakupiliśmy do salki 
nowe gry! Proszę Rodziców, aby dalej wspierali swoje pociechy w tej posłudze! 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę z Maróza Rodziny: Kozłowska 
Ewa, Kozłowski Wojciech, Reddig 
 

- W zakrystii i przy wejściu do kościoła ministranci rozprowadzają kalendarze na 2017 
rok, ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na wsparcie Misjonarzy 
 

- Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego  


