
  I  Niedziela  Adwentu  
29 listopada 2020 r. 

 
1. Przeżywając Adwent – w środy i w czwartki - gromadzimy się na Mszy Św. 

„roratniej” ku czci Najświętszej Maryi Panny. Dzieci z kolorowymi lampionami 
zapraszam na „roraty” – w czwartki.  
Jutro przypada uroczystośd św. Andrzeja, apostoła. 

 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 16:30 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Po Mszy Św. zmiana 
tajemnic różaoca św. 
Odwiedziny chorych – wyjątkowo w tym miesiącu – w sobotę, od godz. 8:00. 
 Prośba do rodziców - dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św. - 
aby w piątek przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św. 
kontynuowały przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.  

     
3. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Będzie można je 

nabywad w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Ofiary złożone za opłatki 
przeznaczamy na ogrzewanie kościoła. 

 
4. W przyszłą niedzielę po Mszach św., odbędzie się zbiórka ofiar do puszek - dla 

Kościoła na Wschodzie. Jest już tradycją, że w drugą niedzielę Adwentu w całej 
Polsce są zbierane ofiary, jako wsparcie naszych rodaków zamieszkujących na 
terenach dawnych naszych „Kresów”; a więc na terenie dzisiejszej Litwy, 
Białorusi, Ukrainy, jak i również Kazachstanu. 

 
5. Intencje Mszy św.: 
  - od poniedziałku do czwartku o godz. 17:00 – „wypominki” i Msza Św. zbiorowa 
za zmarłych.  
- piątek: + Tomasz OSTROWSKI – dar od uczestników pogrzebu 
- sobota: + Tomasz OSTROWSKI – dar od uczestników pogrzebu 
w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 + Marianna KOŁACZ w 2 rocznicę śmierci 
- godz. 10:00 + Jadwiga w 1 rocznicę śmierci i Kazimierz GWIAŹDZIOSCY   
- godz. 16:00 + Adam ZAKRZEWSKI w 5 rocznicę śmierci 

 
6. W tym tygodniu proszę o sprzątanie kościoła rodziny z Witramowa: 

GRZYWIOSCY, CHMIELEWSCY oraz p. Zofię WIĘCKIEWICZ. 
 
7. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia „Gość Niedzielny”  a dla dzieci 

grudniowy „Mały Gość”. 
 


