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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy IV niedziela Adwentu. Moż-
na się jeszcze zaopatrzyć w opłatki w przedsionku kościoła. 
Ofiary zostaną przeznaczone na nowe ławki w kościele. 

2. Dzisiaj, w 3 niedzielę miesiąca składka na prace związane  
z realizacją projektu wnętrza kościoła, szczególnie na nowe 
ławki. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel kwotę 21 
820 zł. W tym otrzymaliśmy pomoc od Darczyńcy spoza para-
fii w wys. 5 000 zł. Składamy serdeczne podziękowanie za ofia-
ry składane na tacę w kopertach oraz przesyłane na konto parafial-
ne. Jednocześnie wydatki w tym czasie wyniosły 13 700 zł. Obec-
nie trwają prace przy mozaice. Powinna być ułożona w ostatnich 
dniach przed Bożym Narodzeniem. Również czekamy na pierwszą 
dostawę nowych ławek 

3. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko do Świąt 
Bożego Narodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy końcu 
czasów. Roraty są w dni powszednie o godz. 18.00 a  w wigilię  
o godz. 7.00 rano. 

4. Do środy można zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie chorych 
i starszych, do których kapłan uda się z Komunią św. we 
czwartek (23 XII) od godz. 10.30.  

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po 
niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.  
Zapraszamy do modlitwy. 

6.  W tym roku nie będzie dnia spowiedzi adwentowej z udziałem 
księży z dekanatu. Spowiadamy od poniedziałku do czwartku od 
17.00 do 18.00. a dodatkowo w środę od 19.00 do 20.00  
i w  czwartek od godz. 8.00 do 10.00.  

7. W tym roku chcemy także pomóc wychowankom Domu Dziec-
ka w Żyznowie. Zwracamy się z prośbą o zakup potrzebnych 
rzeczy. Chętne osoby mogą złożyć dowolną ofiarę pieniężną do 
skrzynki na zakup środków czystości i kosmetyków dla dzieci.  

8. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnie roraty o godz. 
7.00 rano. Dziękujemy za udział dorosłym, a szczególnie dzie-
ciom. Zachowajmy tradycyjny post od mięsa i zadbajmy o chrze-
ścijański charakter wigilii. Jej przebieg znajdziemy w gazetce Mi-
riam. 

9. Zapraszamy dzieci oraz wszystkich chętnych na Pasterkę,  
o godz. 22.00. Chętne dzieci mogą się przebrać: dziewczynki za 
anioły a chłopcy za pasterzy. Wezmą udział w procesji wejścia 
i powitania Dzieciątka Jezus.  Druga Paserka o godz. 24.00 

10.25 XII Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 
9.00,10.30,12.00 oraz 16.00. 

11.W niedzielę (26 XII) drugi dzień Świąt – Uroczystość Świętej 
Rodziny. Msze św., jak w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 9.00, 
10.30, 12.00 i 16.00. 

12.W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. 
Będziemy zapraszać Parafian do kościoła w niedziele na mszę 
św. o godz. 14.00. Chętni mogą zaprosić księdza do poświece-
nia mieszkania lub na modlitwę na umówiony termin. Szczegó-
ły w niedzielę 26.12, na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej  
i Facebooku. 

13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu 
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten  
tydzień prosimy mieszkańców domków z ul.  Strażackiej: od 
nr 1 do nr 12.   

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć 
tygodnik „Niedziela” 8 zł i „Gość Niedzielny” 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA ADWENTU 
Przedstawiciel ro-
dziny, na przykład 
ojciec, rozpoczyna 
słowami. 
P: W imię Ojca  
i Syna, i Ducha 
Świętego. 
W: Amen  
Następnie należy 
uroczyście zapalić 
świece.  
P: Światło Chry-
stusa na oświecenie 
mroków grzechu i zbawienie świata. 
W: Bogu niech będą dzięki. 
P: Moi drodzy, w dniu dzisiejszym wspólnie obcho-
dzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu 
za to, że tak umiłował świat, że dał nam swojego Jedno-
rodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy 
dla naszego Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam 
po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w radości 
i wzajemnej miłości. Chcemy pamiętać podczas tego 
posiłku o tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią głód na 
świecie, o chorych i naszych bliskich zmarłych.  
W przeżywanym przez nas trudnym okresie będziemy 
prosić Boga, by ustąpiła pandemia, która paraliżuje na-
sze życie religijne i społeczne. A teraz z głęboką wiarą, 
jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewange-
lii, opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wy-
darzenie narodzin Syna Bożego. 
Odczytanie fragmentu Ewangelii: Łk 2, 1-14 
Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego prowadzący 
mówi:   Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek  
podłogi pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w na-
szym kościele. Na stronie internetowej parafii  można  
w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania tej 

inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za pomo-
cą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się ze-
brać: 168 605 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

        Pokarm na    
        drogę (życia) 

 

„W tym czasie Maryja wybrała się  
i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta  
w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę” /Łk 3,10/ 

 

Nasze spotkanie z drugim człowiekiem, aby było 

dobre, musi zakładać otwartość do dialogu. Tylko w ten 
sposób można zbudować solidny fundament do budo-
wania pokoju na ziemi.  

PRZEBIEG WIECZERZY  

WIGILIJNEJ 
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INTENCJE MSZALNE  

20.12 – 26.12 
 

Poniedziałek (20.12)  

1/ †Józef Rachwał- od rodz. Miąsik i 
Mamczur  

2/ †Jan Rak- od brata Jerzego z żoną 

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od Renaty i Jacka Pa-
sierb  

Wtorek (21.12)  

1/ Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla 
Melanii w 3 rocz. urodzin 

2/ †Józef Rachwał- od rodz. Płociców  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od  rodz. Mazurów  

Środa (22.12) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 

2/ †Józef Rachwał- od rodz. Siewierskich  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od koleżanek Ani z pracy 

Czwartek (23.12)  

1/ †Janusz Filip- r. śm.   

2/ †Józef Rachwał- od rodz. Siewierskich  

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od koleżanek Ani z pracy  

Piątek (24.12) Wigilia  

1/ †Jan Rak- od brata Jerzego z żoną  

2/ †Józef Rachwał- od Pawła i Darii  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Józefy i Kazimierza 
Piwoński  

Pasterka  

godz. 22.00 

†Adam Kustra  

godz. 24.00 

1/ W intencji Parafian 

2/ †Józef Rachwał- od Wiesława Zięba z 
córkami  

Sobota (25.12) Boże Narodzenie  

godz. 9.00  

Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Teresy i Wie-
sława Miąsik 

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od Barbary i Władysława 
Drożdż  

godz. 10.30  

†Zofia, Władysław Polak  

godz. 12.00  

†Piotr Puc- 8 r. śm. 

godz. 16.00  

†Jan Rak- od siostrzenicy Marioli z rodz.  

Niedziela (26.12) Świętej Rodziny  

godz. 7.00  

†Jolanta Klęsk  

godz. 9.00  

†Janina- 9 r. śm., Kazimierz Paśko- 44 r. śm.  

godz. 10.30  

Dziękczynna w r. urodzin Małgorzaty Zarosa  
z prośbą o błog. Boże  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Aniela Wróbel, Kazimierz, Robert Sikora  

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ. Ciąg dalszy… 
P:  Dziękując   Bogu   Ojcu   za  dar  
Wcielenia Jego Syna, módlmy się 
wspólnie:  
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz; 
Zdrowaś Mario; za zmarłych: 
Wieczne odpoczywanie…   
P: Uwielbiamy Cię, nasz Panie i 
Zbawicielu, który zamieszkałeś  
w Nazareńskiej Rodzinie, a dziś na-
wiedzasz naszą rodzinę, będącą domo-

wym Kościołem. Napełnij nas swoim 
Duchem, abyśmy miłowali Ciebie 
całym sercem i darzyli siebie nawza-
jem szczerą miłością. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 
Dzielnie się opłatkiem. Następnie pro-
wadzący bierze opłatki i rozdaje je 
całej rodzinie. Zebrani składają sobie 
życzenia, po czym zasiadają do stołu, 
spożywają posiłek i wspólnie kolędują.  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Ryszard Woźniak  
 

W parafii:    
- od żony – 19.06 godz. 1600 
- od córki Beaty z rodziną – 27.06 
godz. 1800 
- od córki Anety z rodziną – 28.06 
godz. 1800 
- od siostrzenicy Marii z rodziną – 30.06 
godz. 1800 
- od siostrzenicy Doroty z rodziną – 
02.07 godz. 1800 
- od Jana Grzebyka z rodziną – 03.07 
godz. 900 
- od rodziny Rewerów – 04.07 godz. 1800 
- od Bronisławy, Stanisława Szwed – 
05.07 godz. 1800 
- od Wiesławy Paśko – 07.07 godz. 1800 
- od Danuty Gieroń – 09.07 godz. 1800 
- od Krystyny i Adama Tobiasz – 10.06 
godz.1800   
 

Poza parafią odprawi ks. Krzysztof 
Ziobro:  
- od Agnieszki i Tomasza Mytych – 
03.01 godz. 1800 
- od Druhów OSP Dębina – 04.01 godz. 
1800 
- od Seweryna Prędkiego – 05.01 godz. 
1800 
- od rodziny Rewerów – 06.01 godz. 900 
- od rodziny Filipów i Ziembów – 07.01 
godz. 1800 
- od Elżbiety i Tadeusza Paśko – 08.01 
godz. 1800 
- od Renaty i Danuty- koleżanek z War-
szawy – 10.01 godz. 1800 
- od Anny Frączek – 11.01 godz. 1800 
- od Zofii i Jerzego Kalita – 12.01 godz. 
1800 
- od Zofii Anny Kalita – 13.01 godz. 1800 
- od Koła Gospodyń z Dębiny – 14.01 
godz. 1800 
- od Alicji i Danuty Jopek – 15.01 godz. 
1800 
- od rodziny Sikorów – 17.01 godz. 
1800; 19.01 godz. 1800 
- od chrześnicy Magdaleny – 19.01 godz. 
1800; 20.01 godz. 1800 
- od Mieczysława Prędki z rodziną – 
21.01 godz. 1800 
- od Barbary i Dariusza Domarskich – 
22.01 godz. 1800 
  

Msze św. gregoriańskie w parafii:  
- od Seweryna Prędkiego – 01.10 godz. 

1800 
- od Zofii i Jerzego Kalita – 
02.10 godz. 1800  
- od Zofii i Marii Sikora – 
03.10 godz. 1800 
- od rodziny Sikorów – 
04.10 godz. 1800 
- od Katarzyny i Moniki 
Gieroń – 05.10 godz. 1800 
- od rodziny Bąk – 06.10 

godz. 1800 
- od rodziny Kyc z Budziwoja – 07.10 
godz. 1030 
- od rodziny Suszków – 08.10 godz. 1800 
- od Elżbiety i Bogdana Kyc – 09.10 
godz. 1800 
- od rodziny Filipów i Ziembów – 10.10 
godz. 1800 
 - od Małgorzaty i Mariana Zarosa – 
11.10 godz. 1800 
- z Matki Bożej Fatimskiej – 12.10 godz. 
1800 
- od Bogumiły Grzebyk z mężem Grze-
gorzem i córką Joanną – 13.10 godz. 1800 
 

Kontynuacja Mszy św. gregoriańskich 
poza parafią:   
- od Krystyny i Danuty z rodziną – 14.10 
godz. 1800 
- od Elżbiety i Bogdana Bury z rodziną – 
15.10 godz. 1800 
- od Edyty i Dariusza Paśko – 16.10 
godz. 900 
- od Dawida i Doroty Gieroń – 17.10 
godz. 1800 
- od Janiny i Edwarda Fic – 18.10 godz. 
1800 
- od Natalii i Andrzeja – 19.10 godz. 1800 
- od Łukasza Bąk z rodziną – 20.10 godz. 
1800 
- od Anny i Wojciecha Cioch – 21.10 
godz. 1800 
- od Anny i Grzegorza Papciak – 22.10 
godz. 1800 
- od Małgorzaty i Jerzego Krzysztofiń-
kich – 23.10 godz. 900 
- od Ireny i Leszka Jaskułów – 24.10 
godz. 1800 
- od siostrzenicy Marii z rodziną – 25.10 
godz. 1800 
- od rodziny Pezdanów – 26.10 godz. 
1800 
- od Andrzeja Paśko z rodziną – 27.10 
godz. 1800 
- od rodziny Śpiewlów – 28.10 godz. 1800 
- od sąsiadów Przebieradłów – 29.10 
godz. 1800 
- od Krystyny i Danuty z rodziną – 30.10 

godz. 900 


