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I NIEDZIELA ADWENTU - 27 LISTOPADA 2022
700 - Za †† Erykę Koptoń, jej męża Gintra, babcię Konstantynę Liszka..
Godzinki do NMP
900 – 1. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie Dobis
2. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodziniez ok. ur.
Bruna
00
11 - 1. Roczek: Myszkiewicz Stanisław
2. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie Piotra.
PONIEDZIAŁEK - 28 listopada 2022
18 - Za †† ojca Oskara, dziadków Okos, Pudelko, Dlugos, Sitarz, †† z pokrew., d.cz.c.
00

WTOREK - 29 listopada 2022
18 - Za † żonę, matkę Różę Pluta w dn. ur.
00

1800 - Famuła

ŚRODA - 30 listopada 2022 - święto św. Andrzeja, Ap.

CZWARTEK - 1 grudnia 2022 - I miesiąca
1700 - Godzina Święta
1800 - Za †† ciocie Marię i Jadwigę.
PIĄTEK - 2 grudnia 2022 - I miesiąca
1800 – Za †† męża i ojca Jana Bias, syna Andrzeja, rodziców z obu stron, matkę Otylię, brata Jana,
Wilhelma, siostrę Luizę i jej męża, szwagierkę Dorotę, Różę i jej męża, †† z pokrew. oraz o błog.
Boże i zdrowie w rodzinie.
SOBOTA - 3 grudnia 2022 - wspomn. św. Franciszka Ksawerego, kapł. - I miesiąca
7.45 - Różaniec wynagradzający - Msza św. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze
Boże blog. i zdrowie w rodzinie z ok. ur. Małgosi - medytacja
17.30 - Modlitwy Miłosierdzia
1800 – 1. Za †† wujka Roberta Gizę i jego żonę, Marię i Franciszka Klisz.
2. Za † Wernera Walecko - 30 dzień po śm.
II NIEDZIELA ADWENTU - 4 GRUDNIA 2022
700 - Za † ciocię Janinę Kręcichwost - od Kazimiery Waligóra z rodziną.
Godzinki do NMP
900 – 1. Za †† rodziców Gertrudę i Nikodema Matuszek, 3 braci: Piotra, Karola i Józefa, męża Józefa
Bernard, rodziców, siostrę, 2 szwagrów, szwagierkę, †† z pokrew. Lisoń, Apostel, Szkolny, Świerc
oraz o blog. Boże i zdrowie w rodzinie.
2. Za †† męża i ojca Herberta Świerc w 25 roczn. śm.,, syna Piotra, rodziców z obu stron, siostry,
brata, bratową, bratanka, siostrzeńca Józefa, siostrzenicę Halinę, Wiesławę Lauda, chrzestnych Ingę
i Ludwika, szwagrów Łucję i Horsta Cura, Marię i Piotra Mittman, Józefa Bernard, †† z pokrew.,
d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
1100- 1. Za † Urszulę Bożek, †† z pokrew. Bożek, Broma
2. Za †† Mariannę i Mariana Żurek, †† z pokrew., d.cz.c.
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1. Adwent jest okresem przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego i oczekiwania
drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów.
2. Zachęcam do wysiłku domowo - duchowego:
- pamiętajmy szczególnie o pielęgnowaniu zwyczajów adwentowych jak: gromadzenie
się całej rodziny wokół świecy adwentowej lub wieńca adwentowego na modlitwę.
- serdecznie zapraszam na Msze św. Adwentowe – Msze Roratnie odprawiane w
tygodniu od poniedziałku do piątku wieczorem o godz. 1800 .
3. I czwartek miesiąca –o godz. 1700 Godzina Święta i o godz. 1800 Roraty.
4. I piątek miesiąca - o godz. 1800 Roraty. Odwiedziny chorych będą przed świętami.
5. I sobota miesiąca – o godz. 7.45 różaniec wynagradzający - Msza św. i medytacja;
o godz. 17.30 Modlitwy Miłosierdzia i o godz. 1800 Msza św.
6. W sobotę - Mikołaj. W tym roku „św. Mikołaj” objedzie wszystkie nasze ulice.
Rozpocznie od godz. 16.00. Będą jednakowe paczki dla wszystkich dzieci. Proszę
czekać przed swoimi domami - każde dziecko dostanie paczkę. Dzieci stoją z
lampionami. W Osinach dzieci zbiorą się o godz. 17.00 na placu zabaw i będą czekać na
Mikołaja. Zapraszam do pakowania paczek w czwartek po Roratach. Sołtysów, naszych
Strażaków i chętnych do pomocy gorąco proszę o podjęcie się tego radosnego trudu.
7. W przyszłą niedzielę gościć u nas będziemy O. Oblatów - będzie można nabyć ich
kalendarze i złożyć ofiarę na Misje.
8. Okazja do Sakramentu Pokuty: przed Mszami św.
9. Pielgrzymka do Libanu - czerwiec 2023 - program wyłożony i na stronie int. Zapraszam.
10. Serdeczne Bóg zapłać za wspólnotę, modlitwę, za wieniec adwentowy, za złożone
ofiary dla dzieci...
Adwent.
Skoro Jezus mówi nam „czuwajcie”, to nasza posługa powinna polegać nie na umoralnianiu,
ale na... budzeniu.
Chodzi o obudzenie radości życia Ewangelią.
Koncentrowanie się na stawianiu wymagań, coraz większych i co raz to nowych.
Czuwać to znaczy żyć mądrze, żyć tym, co prowadzi do pełni życia, a co przyniesie nam ze
sobą przychodzący Pan Jezus.
Adwent przypomina, że wszyscy na Niego oczekujemy.

MSZE ŚW. RORATNIE
odprawiane w tygodniu od poniedziałku do piątku
wieczorem o godz. 1800

