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EWANGELIA(Mt 24,37-44) 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Jak było za dni Noego, tak 

będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego.  

Albowiem jak w czasie przed 

potopem jedli i pili, żenili się i za 

mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 

wszedł do arki, i nie spostrzegli się, 

aż przyszedł potop i pochłonął 

wszystkich, tak również będzie  

z przyjściem Syna Człowieczego.  

Wtedy dwóch będzie w polu: 

jeden będzie wzięty, drugi 

zostawiony. Dwie będą mleć na 

żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie 

wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby 

gospodarz wiedział, o której porze 

nocy złodziej ma przyjść, na pewno 

by czuwał i nie pozwoliłby włamać 

się do swego domu. Dlatego i wy 

bądźcie gotowi, bo w chwili, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie. 

 

Okiem proboszcza 

 Dzisiaj rozpoczynamy czas 

Adwentu, czyli przygotowanie na 

przyjście Chrystusa. On sam 

zapowiedział, że na końcu czasów 

przyjdzie powtórnie, aby zamknąć 

całą historię. Każdy z nas ma 

być gotowy na ten moment. 

Dzisiejsza Ewangelia powtarza: 

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym 

dniu Pan wasz przyjdzie. Najbliższe 

cztery tygodnie będą okazją do tego, 

aby wzmóc tę czujność i aby 

stać się gotowym.  

To nasze 

przygotowanie będzie miało 

kilka etapów i wydarzeń. 

Pierwsze z nich to Msze św. 

roratnie, odprawiane od 

poniedziałku do soboty o godz. 

17.00, na które zapraszamy 

wszystkich parafian, a 

szczególnie dzieci. Roraty to 

Msza św. o Najświętszej Maryi 

Pannie. Wspominamy ją codziennie, 

ponieważ Ona najpiękniej 

oczekiwała na przyjście Jezusa. 

Tegoroczne Roraty będą 

się rozpoczynały przy kaplicy Matki 

Bożej Częstochowskiej, 

ponieważ mija właśnie 300 lat od 

koronacji Obrazu Jasnogórskiego. 

Następnie w procesji z lampionami 

udamy się do ołtarza, aby tam 

uczestniczyć we Mszy św.  

 Bardzo ważnym dniem w 

Adwencie będzie uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

obchodzona, jak co roku 8 

grudnia. Najpierw w tzw. 

Godzinie Łaski, czyli w południe, 

zostanie odprawiona Msza św. Po 

Mszy św. o godz. 17.00 natomiast 

odbędzie się Wieczór dla Rodzin 

parafii. Zapraszamy rodziny parafii – 

starsze i młodsze – na koncert 

ewangelizacyjny i uwielbienia 

prowadzony przez zespół „Durlaki 

Jednociało” z Łodzi. Zespół tworzy 

młode małżeństwo śpiewające i 

głoszące słowo o pięknie miłości 

między kobietą i mężczyzną. 

Koncert i spotkanie doskonale 

harmonizuje się z uroczystością 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, która 

stała się Matką Boga w sposób 

piękny przeżywając ludzką miłość.  

Spowiedź adwentowa w tym 

roku odbędzie się w poniedziałek 19 

grudnia. Dobre przeżycie Adwentu 

to jednak stan łaski uświęcającej od 

samego początku. Do sakramentu 

pokuty można przystępować 

każdego dnia pół godziny przed 

Mszą św., a w pierwszy czwartek i 

piątek miesiąca od 16.00.  

Wszystkim parafianom 

życzę dobrego i owocnego przeżycia 

czasu Adwentu. 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

 

Czuwajcie! 

 

Adwentem, a właściwie I 

jego niedzielą otwieramy w Kościele 

nowy rok liturgiczny, którego 

hasłem są słowa „Idźcie i głoście”. 

To nie pierwszy Adwent naszego 

życia, jeśli ktoś bacznie obserwuje 

ołtarz, kapłana czy liturgię wie, że 

zmienia się kolor szat na fiolet, a 

przy ołtarzu dodatkowo stoją cztery 

świecie, symbolizujące cztery 

niedziele Adwentu.  

Adwent ma przypomnieć 

nam, że Jezus przyjdzie, że czekamy 

na Niego. Tak jak przed tysiącami lat 

ludzie czekali na Mesjasza - jak 

zapowiada Stary Testament (m.in. 

„adwentowy” Prorok Izajasz), tak 

my czekamy w bliskiej perspektywie 
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– bo 40 dniowej na pamiątkę 

narodzin Boga, czyli święta Bożego 

Narodzenia.  

W dalszej perspektywie 

czekamy jednak na koniec czasów, 

gdy Jezus przyjdzie powtórnie. 

Dlaczego więc mówi się, że Adwent 

to radosny czas? Jeśli popatrzymy z 

tej bliskiej perspektywy to w 

porządku, jesteśmy jeszcze w stanie 

to zrozumieć, bo przecież święta są 

radosnym czasem, ale koniec 

czasów? Wielu z nas kojarzy się on z 

czymś bardzo trudnym. Z sądem, 

sprawiedliwością, ale także 

zjawiskami atmosferycznymi, które 

niejako wzbudzają w nas lęk (np. 

trzęsienia ziemi). Gdzie tu 

doszukiwać się radości? 

Pewien krótki kanon 

przypomina, że z Boga jestem i do 

Boga wracam, bo w Nim jest mój 

dom, jak miłości kropla do miłości 

morza. No właśnie. Chrześcijanin to 

człowiek czekający na pełne 

zjednoczenie  

z Bogiem w niebie, więc gdy to się 

już stanie nasza radość nie będzie 

miała końca. Fakt opuszczania w 

Liturgii Mszy św. hymnu Chwała na 

wysokości Bogu nie jest symbolem 

smutku, lecz tego, że czekamy, aż na 

nowo w dzień Bożego Narodzenia 

zabrzmi ten radosny hymn. 

Fiolet kojarzy nam się 

zazwyczaj z pokutą, a Adwent jak 

już wcześniej napisałam jest czasem 

radości. Fiolet jest w tym czasie 

symbolem zmieszania błękitu  

i czerwieni tego, co ludzkie z tym, co 

duchowe, wskazując na walkę 

między duchem a ciałem. Idąc dalej 

zmieszanie tych dwóch kolorów 

symbolizuje to, czego dokonał Jezus 

poprzez narodzenie się na ziemi. 

Zjednoczył to, co boskiej z tym, co 

ludzkie. 

Adwent to czas bardzo 

bogaty w symbole. Kolejnym są 

Roraty. To Msze św. sprawowane ku 

czci Matki Bożej. W ciemności 

idziemy  

z zapalonymi świecami, by wraz  

z Maryją oczekiwać na wybawienie, 

które przyniesie Jezus. To On jest 

światłością świata, On przynosi 

wybawienie, On rozświetla 

ciemności grzechu, On oświeca 

drogi naszego życia, byśmy nie 

zgubili się na drodze do nieba. To ta 

światłość, która w ciemności świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła (J 1, 5).  

W dzisiejszej Ewangelii 

Jezus mówi: Czuwajcie więc, bo nie 

wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby 

gospodarz wiedział, o której porze 

nocy złodziej ma przyjść, na pewno 

by czuwał i nie pozwoliłby włamać 

się do swego domu. Dlatego i wy 

bądźcie gotowi, bo w chwili, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie Mt 24, 42-44.  Czuwać… 

czasem myślimy o odległym końcu 

świata, gdy Jezus powtórnie 

przyjdzie. A Jezus mówi po prostu: 

czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 

przyjdę! Porównuje to czuwanie do 

gospodarstwa i złodzieja. Gdybyśmy 

wiedzieli, kiedy Pan przyjdzie 

moglibyśmy dzień wcześniej się 

wyspowiadać  

i przygotować a nawet pojednać się  

z wrogami, ale my tego nie wiemy. 

Dlatego powinniśmy być zawsze 

gotowi. Zawsze! Tak, by nie być 

zaskoczonym, gdy Bóg przyjdzie, by 

faktycznie mógł to być dla nas czas 

radości.  

Wszystko, co zwraca naszą 

uwagę w czasie Adwentu, poprzez 

coś niecodziennego (fioletowe szaty, 

cztery świecie, Roraty…) ma 

wskazać nam, że jest to czas 

szczególny. Wskazuje na radość i 

światło, czas ten kieruje nasz wzrok 

na czuwanie  

i przyjście Jezusa. Adwent powinien 

być więc czasem szczególnego 

rozwoju wiary. Już dziś na początku 

tego czasu chciejmy dobrze 

przygotować się na przyjście Pana.   

Paradoks leży w tym, że Bóg 

wszechmogący jednej rzeczy nie 

może: zbawić człowieka bez jego 

dobrego wysiłku. Człowiek sam musi 

wybrać miłość – ks. Jan 

Twardowski. 

Magdalena Maraj 

 

Przyjdź! 

 
Nie zniechęci się ani nie, 

załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, 

a Jego pouczenia wyczekują 

wyspy.(Iz. 42;4). 

 

ADWENT -  znaczy 

przyjście. Ileż razy słyszeliśmy to 

wyjaśnienie w kościele, na lekcjach 

religii, czytaliśmy w mądrych i 

pobożnych książkach. Ile razy 

„przelatywało” ono przez nas i nie 

znajdowało podatnego gruntu, na 

którym mogłoby w nas wzejść i 

wydać owoc. Być może, dla każdego 

z nas osobiście TEN ADWENT – to 

czas głębszego spojrzenia na swoje 

życie, czas zatrzymania się, otwarcia 

oczu  

i uszu, by w końcu tak jak potrafimy 

próbować zrozumieć dobrze nam 

znane słowo ADWENT. 

Przyjście wiąże się z 

oczekiwaniem na tego, który ma się 

zjawić. Chyba nam będzie potrzebna 

odwaga, by zadać sobie pytanie, na 

kogo oczekujemy - kim jest w moim 

wyobrażeniu Ten, na Którego 

czekam w obliczu zbliżającego się 

ADWENTU.   

Jakie uczucia i przeżycia 

towarzyszą nam na myśl o 

ADWENCIE – co one nam mówią o 

tym, Który przychodzi, Który ma 

przyjść? Jaki mamy Jego obraz, 

Kogo się spodziewamy? Czy 

tegoroczny ADWENT zaskoczy nas 

tak, jak niekiedy śnieg drogowców? 
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Zaskoczy pośród gonitwy dnia 

codziennego o pierwsze miejsce, w 

wyścigu o „więcej” zamiast o 

„bardziej”. A może, (choć wstyd się 

przyznać) będzie to pierwszy w pełni 

przeżyty czas wejrzenia w siebie – 

już bez strachu, bo w głębokiej 

świadomości i wierze w to, że Bóg 

jest wszędzie tam, gdzie nie skupiam 

się tylko na sobie i na swoich 

sprawach, że dostrzegam Boga także 

w tym, kogo do tej pory uważałem 

za nieprzyjaciela, wroga, szefa, który 

się po prostu na mnie zaparł.  

Panie Jezu, tak bardzo 

chcemy Cię dostrzec w drugim 

człowieku. Przyjdź do każdego  

z nas, mimo naszych słabości, 

grzechów. Przyjdź do tych, których 

do tej pory unikaliśmy, których 

osądzaliśmy, a nawet, którymi 

gardziliśmy - może nie tyle jawnie, 

co gdzieś  

w skrytości naszych serc. 

 Być może, w naszym życiu 

były ADWENTY, które 

przeżywaliśmy bezrefleksyjnie, 

powierzchownie, chociaż na 

zewnątrz poprawnie, bo tak 

nakazywał nam Kościół, wiara, bo 

tak zawsze było… na tyle nas wtedy 

było stać.  Panie Jezu, ten 

ADWENT, który jest przed nami, 

chcemy przeżyć inaczej - prosimy 

Cię, przyjdź i rozpal w nas to,  

co może jest tylko tlącą się iskierką 

miłości. Przyjdź i wskaż nam 

kolejny raz sens naszego życia, sens 

tego wszystkiego, co się dzieje w 

nas,  

z nami i wokół nas. Pokaż nam Twój 

plan na nasze życie. Przyjdź i 

powiedz każdemu z nas, że nas 

potrzebujesz z naszymi 

niedoskonałościami, weź nasze życie 

w swoje ręce  

i rozpal w nas na nowo to, co 

przygasiły lata i tak zwana „ 

mądrość życiowa”, której 

pozwoliliśmy się rozpanoszyć…  

Prosimy Cię, Panie, nie 

zniechęcaj się nami, poślij swego 

Ducha, niech swym tchnieniem 

rozpali nas na nowo, by nasze serca 

nie kamieniały, ale były żywe, 

czujące, przeżywające ….. Byśmy 

umieli dostrzec Ciebie, Panie Jezu, w 

nas samych oraz w tych, w których, 

nie spodziewaliśmy się Ciebie 

zobaczyć.               

MARANATHA - PRZYJDŹ 

PANIE JEZU, świat Cię bardzo 

potrzebuje!  

 

Członkowie wspólnoty Odnowy w 

Duchu Świętym Miłosierdzie. 

 
 

Dorosłe dzieci 

 rodziców korporacyjnych 
 

Ciekawe, psycholodzy 

mówią, że powstaje nowa grupa 

społeczna. Kiedyś mówiło się o 

dorosłych dzieciach alkoholików, a 

obecnie coraz częściej pojawia się 

termin dotyczący dorosłych dzieci 

rodziców korporacyjnych. Słuchałam 

na ten temat bardzo interesującej 

audycji, która mnie zaciekawiła i 

jednocześnie przeraziła. Dla 

małżeństw, dzieci, rodziny nastały 

ciężkie czasy.  

Praca zajmuje średnio 3/4 naszego 

czasu. Według Światowego Forum 

Ekonomicznego najdłużej pracują 

mieszkańcy Meksyku, Polacy 

uplasowali się na 7 miejscu, jako 

drudzy w Unii Europejskiej. 

Pracujemy 7 dni w tygodniu, 

często do późnych godzin 

wieczornych. Praca bardzo brutalnie 

ingeruje w życie prywatne, kradnie 

czas, zgadzamy się pracować coraz 

dłużej, wracamy do domu coraz 

później.   

W efekcie pojawia się zmęczenie, 

frustracja, wypalenie i myśli 

depresyjne. Pani psycholog w 

słuchanej przeze mnie audycji 

mówiła o problemie, z jakim 

borykają się dzieci. Rodzice nie 

poświęcają wystarczającej ilości 

czasu swoim pociechom, bo go nie 

mają. Skutki są katastrofalne. 

Rodzice nie wiedzą, jakich 

przyjaciół mają ich dzieci, jakie 

kolory lubią, czym się interesują. Są 

przerzucane z jednych zajęć 

dodatkowych na kolejne i ich grafik 

zajęć jest wypełniony na cały dzień, 

zazwyczaj jako próba rekompensaty 

braku mamy i taty. Pojawia się 

ogromne poczucie osamotnienia, 

braku miłości i akceptacji, co może 

mieć poważne konsekwencje  

w przyszłości. Trudność w 

nawiązywaniu relacji, niskie 

poczucie własnej wartości, problem 

z wyrażaniem uczuć i emocji.  

Wspomniana pani psycholog 

mówiła, też o zaburzonych relacjach 

u dorosłych. Ludzie  nie potrafią   

ze sobą rozmawiać, czują się 

wyobcowani, mijają się w drzwiach. 

Chcąc poprawić sobie humor 

wpadają w zakupoholizm, znajdują 

sobie tysiąc zajęć, uciekają z domu, 

wpadają w nałogi. Stawiają na 

poprawą wyglądu, doskonalenie 

zawodowe. Pojawia się problem 

samotności   

w małżeństwie, brak tematów do 

rozmowy z dziećmi.  

Ta cała sytuacja powoduje 

wewnętrzne rozdarcie. Z jednej 

strony jest marzenie o stabilnym 

związku, kochającej się rodzinie, z 

drugiej strony brak czasu w 

wypełnionym po brzegi kalendarzu. 

Pracodawcy zachęcają nas jak mogą 

do jeszcze większego 

zaangażowania. A to podwyżką, a to 

karnetem na siłownię, wycieczką na 

weekend do SPA. Organizują zajęcia 

dodatkowe po pracy. Warsztaty 

doszkalające, lekcje angielskiego. Na 

szczęście ludzie zaczynają budzić się 

z uśpienia. Przewartościowują swoje 

życie. 

Rozbawiło mnie jedna rzecz, 

którą usłyszałam w radiu. Zaczynają 

być modne warsztaty z biegania boso 

po trawie, słuchania śpiewu ptaków, 

spacerowania po lesie. Przecież to 

powinno być normalnością. Czas dla 

rodziny, przyjaciół, pasja. To 

właśnie daje nam prawdziwą 

satysfakcje. 

Każdy ma szansę wyłamać 

się ze schematu, do jakiego zachęca 

nas świat. Trzeba tylko chcieć.  

Ostatnio bardzo popularny staje się 

downshifting (z ang. przesunięcie w 

dół). Ten nowy trend polega na 

wycofaniu się z aktywnego i 

stresującego życia na poczet bardziej 

spokojnego, ale mniej zasobnego.  

Początkowo downshifting 

dotyczył życia zawodowego, obecnie 

rozszerza się na inne dziedziny 

życia, na przykład stosunek do 

konsumpcji, codziennych potrzeb, 

unikania niepotrzebnych wydatków. 

Krótko mówiąc jest to prosty, ale  

i pełniejszy sposób życia, 

równowaga między sferą prywatną i 

zawodową. Odrzucamy dobra 

materialne i karierę, a wybieramy 

mniej stresujące życie. Stawiamy na 

spędzanie czasu z rodziną, 

przyjaciółmi, wychowanie dzieci, 

pasje i marzenia. 
 

Anna Zielińska 
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Bóg zapłać za sprzątanie i 

przygotowanie kościoła na 

niedzielę 

Krystyna Puc, Wojciech Jandziś, 

Bożena Długoń, Wiesława Kalita, 

Alicja Wąsacz, Halina Wójcik, 

Teresa Woźniak, Anna Władyka, 

Justyna Pasternak, Magdalena 

Gorczyca, Alicja Kurdziel, Anna 

Kurdziel,  Anna Czerkies, 

Stanisław Nowak 

 
 

 
Odeszła do Pana 

Śp. Anna Stolarczyk (23.11) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej 

wieczne spoczywanie! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

27 listopada 2016 - I NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Rozpoczynamy Adwent, który nas zaprasza do 

oczekiwania na przyjście Chrystus na końcu czasów oraz w 

Świętach Bożego Narodzenia. Msze św. roratnie odprawiane 

będą w dni powszednie o godz. 17.00. Do uczestnictwa 

zapraszamy szczególnie dzieci. Znakiem Mszy św. jest 

światło, więc prosimy o przynoszenie na roraty świec i 

lampionów. Od środy rozpoczniemy także nowennę przed 

Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, kiedy to 

przeżyjemy parafialny Wieczór dla Rodzin. 

2. Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca. Składka przeznaczona 

zostaje na cele inwestycyjne parafii. Dziękujemy za ofiary w 

kopertach, na listę rodzin oraz za przelewy na konto 

parafialne. Obecnie w kościele nie prowadzimy 

poważniejszych prac, lecz trwają prace przygotowawcze 

dotyczące rozbudowy naszego cmentarza. 

3. We wtorek 29 listopada o godz. 17.00 odbędzie się Msza 

św. z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem o. 

Pacyfika Iwaszki. Zapraszamy do uczestnictwa. Wypominki 

we wtorek o godz. 16.45. 

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i 

sobotę miesiąca. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 

16.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od 

16.30, a piątek od 16.00. Chorych z Komunią św. 

odwiedzimy w piątek od godz. 9.00. W sobotę w czasie Mszy 

św. o godz. 17.00 zmiana tajemnic różańcowych. 

5. W przyszłą niedzielę spotkanie Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka. W Adwencie będziemy modlić się za 

uzależnionych oraz o trzeźwość w naszych rodzinach, parafii 

i ojczyźnie. Różaniec przed Mszą św. o godz. 11.30 

poprowadzi Róża Niepokalanego Poczęcia NMP. 

6. Jak co roku w Adwencie pod patronatem Caritas odbywa 

się ogólnopolska akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół Caritas 

rozprowadzać będzie świece przygotowane z tej okazji, 

świąteczne kartki pocztowe oraz kalendarze na Nowy Rok 

przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin. Włączmy się w 

te inicjatywy, gdyż dzięki nim pomagamy najbardziej 

potrzebującym. 

7. W przyszłą niedzielę kartki świąteczne rozprowadzać będą 

także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. 

8. Przygotowujemy prezenty mikołajowe dla dzieci z domów 

dziecka. Od dzisiaj przez cały tydzień można składać w 

zakrystii i na plebanii słodycze, przybory szkolne oraz inne 

dary, które mogą posłużyć dzieciom z domu dziecka. 

8. Firma Skanska informuje, że w rozpoczynającym się 

tygodniu pojawią się jeszcze większe utrudnienia dla 

mieszkańców z powodu przebudowy ul. Jana Pawła II. W 

dniach 29.11 – 1.12 będzie ona całkowicie zamknięta na 

odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Św. Antoniego. Do ul. 

Gościnnej będzie można dojechać jedynie od ul. Kard. 

Wojtyły. O szczegółach można się dowiedzieć z ogłoszenia 

znajdującego się w gablotce przed kościołem. 

9. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie kościoła 

na dzisiejszą niedzielę i na cały tydzień. Bóg zapłać również 

za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół w 

nadchodzącym tygodniu powierzamy dziesięciu pierwszym 

rodzinom z ul. Biesiadnej i  Kard. Wojtyły zaczynając od 

Państwa Gołąb. 

10. Zapraszamy do lektury czasopism katolickich i naszej 

gazetki parafialnej. Wszystkie czasopisma poświęcają sporo 

miejsca Adwentowi. Skorzystajmy z nich, aby lepiej przeżyć 

ten czas. 

11. Niech w całym Adwencie towarzyszy każdemu Boże 

błogosławieństwo. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie (Łk 24,42) 

 

INTENCJE  MSZY  ŚW. 27/11/2016 – 04/12/2016 

 

22/11 I Niedziela Adwentu 

7 30 + Andrzej i Edward Zięba 

9 30 za parafian 

11 30 + Zdzisława Mazur od córki Ewy z rodziną 

17 00 + Michał Przewrocki od Henryka z rodziną 

28/11 Poniedziałek  

7 00 + Teodozja Płonka od syna Waldemara 

17 00 1) + Zofia Rak w 9. rocznicę śmierci 

2) + Katarzyna, Zdzisław i Władysław Trela 

29/11 Wtorek 

7 00 + Kazimierz Kocyło od Michaliny Sawa 

17 00 

 

1) + Helena Miąsik od męża Zbigniewa 

2) + Michał Przewrocki 

3) dusze w czyśćcu cierpiące 

30/11 Środa – święto św. Andrzeja Apostoła 

7 00 + Jan Siciak od Barbary i Jarosława Wiśniowskich z 

rodziną 

17 00 1) + Michał Przewrocki od braci z Róży św. Józefa 

2) dusze w czyśćcu cierpiące 

01/12 Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca 

7 00 + Lucyna Członka od Klisiewiczów i Zagórskich z 

rodziną 

17 00 1) + Zofia Sikora – 1. Msza św. gregoriańska 

2)  o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 

dla Polski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i 

św. Faustyny 

02/12/ Piątek – pierwszy piątek miesiąca 

7 00 + Emilia Wilk od sąsiadów 

17 00 1) + Anna i Jan Dykiel 

2) + Zofia Sikora – 2. Msza św. gregoriańska 

03/12/ Sobota – pierwsza sobota miesiąca 

7 00 Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Kasi z prośbą o 

potrzebne łaski w dorosłym życiu 

17.00 1) + Zofia Sikora – 3. Msza św. gregoriańska  

2) + Jan i Maria Biśto 
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04/12/ II Niedziela Adwentu 

7 30 + Katarzyna i Władysław Ziaja 

9 30 o Boże błogosławieństwo dla Mateusza w dorosłym 

życiu z okazji 18. rocznicy urodzin 

11 30 + Józefa i Michał Dykiel 

17 00 + Zofia Sikora – 4. Msza św. gregoriańska 
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