
 

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 jakiej  porze nocy nadejdzie złodziej,  na pewno by

czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie»
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I czytanie – Iz 2, 1-5

Pokój królestwa Bożego
Psalm - Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc)

Idźmy z radością na spotkanie Pana 
II czytanie –Rz 13, 11-14

Zbliża się nasze zbawienie
Ewangelia –Mt 24, 37-44

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

• Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza•



Ogłoszenia duszpasterskie
Pierwsza Niedziela Adwentu – 1.12.2019r.

• W czasie  Adwentu Msze Święte  Roratnie  będą w dni  powszednie  o
godz. 615 a w niedziele o godz. 630. Zachęcamy do udziału w roratach
szczególnie dzieci.

• Dzisiaj nabożeństwo Różańcowe po Mszy świętej o godzinie 1500. Po
nabożeństwie, zmiana tajemnic różańcowych.

• Dzisiejsza  składka  przeznaczona  jest  na  Seminarium  Duchowne  w
Przemyślu, a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. 

• Na stoliku pod chórem są wyłożone świece „Caritas”. Ofiary złożone do
puszek przeznacza są na „Caritas”, który wykorzystuje je na pomoc dla
ubogich. Proponowana cena 5 zł.

• W  środę  po  wieczornej  Mszy  Świętej  w  Kościele   przybędzie  do
naszego  kościoła  święty  Mikołaj.  Rodziców  zainteresowanych  tym
wydarzeniem  prosimy  o  kontakt  z  parafialnym  Przedstawicielem
Świętego, którym jest Ksiądz Mateuszem Nowakiem. 

• We czwartek od wieczornej Mszy świętej rozpoczynamy triduum przed
Odpustem parafialnym. Poprowadzi go ks. Andrzej Dec.  

• W tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
• W czwartek modlimy się za kapłanów,  kleryków, siostry zakonne i  o

nowe powołania.
• W czwartek od godz.  1630 wystawienie  Najświętszego Sakramentu i

adoracja  w ciszy do Mszy św. 
• W piątek do chorych jedziemy od godz. 900.  
• Spowiedź z racji pierwszego piątku oraz odpustu od godz. 1600. 
• W przyszłą niedzielę w naszej  parafii Odpust ku czci  Niepokalanego

Poczęcia NMP. Msze św. jak w niedzielę z wyjątkiem sumy odpustowej,
która będzie o godz. 1130.

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w
sobotę  i  w  poniedziałek  rodziny  mieszkające  przy  ulicach  Piotra
Michałowskiego, Jana Matejki oraz Stanisława Wyspiańskiego. 

• Opłatki świąteczne będą w naszej parafii roznoszone przez młodzież 
w  sobotę  7  grudnia  od  godz.  900.  Prosimy  o  przyjęcie  dziś
poświęconych opłatków, symbolu naszej jedności i miłości w Jezusie
Chrystusie.  Wśród  wszystkich  znaków,  jakie  towarzyszą  atmosferze
świąt  Bożego  Narodzenia,  opłatek  jest  szczególnie  wymowny,
ponieważ  nawiązuje  do  Eucharystycznej  Ofiary,  która  jest  miłością
Boga  do  każdego  z  nas.  Obyśmy  wszyscy  biorąc  i  spożywając  ten



chleb  miłości  w  wigilijny  wieczór,  uświadomili  sobie  potrzebę
budowania jedności i miłości w naszych wspólnotach rodzinnych oraz
we  Wspólnocie  Kościoła  i  całego  naszego  Narodu.  Ofiary  składane
przy  tej  okazji  będą  przeznaczone  na  dalsze  prace  przy  remoncie
plebanii. Za złożone ofiary składamy chrześcijańskie podziękowanie -
Bóg zapłać. Gdyby ktoś chciał wcześniej zaopatrzyć się w opłatki, to
będą one wyłożone w zakrystii. 

• Za  tydzień  w  niedzielę,  przed  kościołem  zbiórka  do  puszek
przeznaczona na pomoc Kościołom na Wschodzie. 

• Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VII i VIII w czwartek po
wieczornej Mszy Świętej. 

• 7 grudnia zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej
wraz  z  rodzicami  na  Mszę  Świętą  podczas  której  otrzymają
poświęcone  medaliki.  Po  skończonym  nabożeństwie  zapraszamy
dzieci do Domu Św. Józefa zaś rodziców do domu Katolickiego.

• Trwa nowenna  przygotowującą  do  przeżycia  Odpustu  parafialnego
przed uroczystością  NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP .

Nowennę poprowadzą Róże:

02.12./poniedziałek/-godz.1645- Matki Bożej Świętej Rodziny
03.12./wtorek/ - godz.1645-  Matki Bożej Anielskiej
04.12./środa/ - godz.1645 - Matki Bożej Kalwaryjskiej
05.12./czwartek/- godz.1630 - Matki Bożej Miłosierdzia
06.12./piątek/- godz.1645 - Matki Bożej Wniebowziętej
07.12.-pierwsza  sobota  miesiąca  o  godz.  1710 -  Matki  Bożej
Różańcowa-tajemnica  radosna-  godz.  1915 -  Krąg  Św.  Antoniego  -
tajemnica światła. 

• Dnia 08.12./niedziela/-godz.1200 do 1300 - Godzina Łaski - poprowadzi
Róża Matki Bożej Różańcowe.

W tym tygodniu obchodzimy:

• Wtorek – 03 Grudnia   - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 
• Wtorek – 07 Grudnia   - Wspomnienie św. Ambrożego bp. i Doktora Kościoła
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