Trzecia Niedziela Adwentu
12 grudnia 2021
I czyt. So 3:14-18a
II czyt. Flp 4:4-7
Ref. Psalmu 12: „Głośmy z weselem, Bóg jest między
nami.”
Ewangelia: Łk 3:10-18
W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI
DO BOGA:
Władysław PRAJER
Lech ZELEZNIK
Sofia ROBERTSON
Krystyna CSEH
Janina SOSIEWICZ
Teresa WOJTOWICZ
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów
antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu”
nazywana jest po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały
zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i
wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla
ją również stosowany dziś różowy kolor szat
liturgicznych.
ROCZNICA WPROWADZENIA STANU
WOJENNEGO
Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za
wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz
o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.
ADWENT
Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część
Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do
uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85
urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej
modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy
obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni
Chrystusowej.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji.
W naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 19
– 22 grudnia, a głosić je będzie misjonarz Ukrainy o.
Piotr Wróblewski OMI. Zaplanujmy tak nasze zajęcia,
aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W czasie
rekolekcji możemy skorzystać także z sakramentu
pojednania, ale tylko przed poranną Mszą św., ponieważ
wieczorem ojcowie będą pomagać w spowiedzi w innych
parafiach. Nie odkładajmy pojednania z Bogiem na
ostatnie dni Adwentu.

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE
W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnią w środy i
soboty o godz. 8:00 AM. Natomiast dzieci i młodzież
zapraszamy na roraty, które odbywać się będą dla nich
we wtorek, środę i piątek o godz. 7.00 PM.
DEKOROWANIE KOŚCIOŁA
Zapraszamy panów z Komitetu Parafialnego oraz
woluntariuszy do udekorowania choinek w kościele, w
najbliższą sobotę od godz. 9:00 am. Równocześnie
dziękujemy za przygotowanie szopki i choinek na
zewnątrz kościoła.
KWIATY DO ŻŁÓBKA
Jak co roku, zwracamy się z prośbą o kwiaty do żłóbka
Pana Jezusa, czerwone Gwiazdy Betlejemskie.
SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA
Spowiedź świąteczna odbędzie się w niedzielę, 19
grudnia od godz. 15:00 do 17:00. Posługą w
konfesjonale służyć będzie 12 kapłanów w sali parafialnej
górnej oraz dolnej.
PODZIĘKOWANIA
Z głębi serca dziękujemy Piotrowi Pliszka oraz Piotrowi
Zambrowicz za udoskonalenie systemu audiowizualnego
w sali parafialnej i Andrzejowi Peczarowi za reperację
systemu nagłaśniającego. Bóg zapłać!
MALOWANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na
malowanie kościoła. Koszt samego malowania wyniósł
$90,000. W minionym tygodniu wpłynęło na ten cel
$3,050 co stanowi ogólną sumę $81,920. Za każdy dar
serca niech Dobry Bóg wynagrodzi. Kopertki na
malowanie kościoła znajdują się w wejściu do kościoła.
Wszystkie ofiary złożone na malowanie wliczone są do
rozliczenia podatkowego.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W sali parafialnej możemy dzisiaj nabyć poświęcone
opłatki, kalendarze, kartki świąteczne, odebrać zestawy
kopertek na przyszły rok.
SPOTKANIA SENIORÓW
Od Nowego Roku mogą rozpocząć się regularne
spotkania seniorów. Jednakże z powodu długich bliskich
kontaktów seniorów w czasie spotkań, słabszej
odporności organizmu, tylko seniorzy w pełni
zaszczepieni mogą brać udział w spotkaniach.

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK
2022
Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są
według numerów. Parafianie, którzy mieli numery
powyżej numeru 500, otrzymali nowe numery. Co roku
konieczna jest korekta numerów ze względu na parafian,
którzy się wyprowadzili lub zmarli. Uprzejmie prosimy
o wpisywanie na kopertce, w miejscu znaku $, ofiary
pięniężnej zawartej w kopertce i o nie używanie
kopertek z poprzednich lat. Zaświadczenia podatkowe
za każdy rok są wysyłane pod koniec lutego.
AKCJA SZLACHETNA PACZKA
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na
świąteczne paczki dla dzieci w Domach Dziecka w
Polsce. Na ten cel wpłynęło $4,100. Rada parafialna
wybrała następujące Domy Dziecka: Dom Dziecka w
Chotomowie prowadzony przez Siostry Służebniczki;
Placówka Opiekuńcza w Łąkach (rzeszowskie)
prowadzona przez Siostry Opatrzności Bożej; Placówka
Wychowawcza w Krasnystawie (Lubelskie) prowadzona
przez Siostry Służebniczki; Katolicka Placówka
Wychowawcza w Jaśle; Katolicki Ośrodek w Braniewie
prowadzony przez Siostry Katarzynki oraz Dom Opieki
nad Dziećmi w Gorzowie Wielkopolskim.
POZWOLENIE NA PARKINGU CREDIT UNION
Permity wydane na parkowanie na parkingu Credit Union
są ważne tylko w niedziele, Boże Narodzenie i Nowy
Rok.
INTENCJE MISYJNE
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna z prośba o Boże błog. dla dobroczyńców
Za śp. Jarosława Lezon – rodzina
O zdrowie, opiekę Matki Najświetszej i dary Ducha Św.
dla dzieci Rafała i Ani z rodziną oraz wnuków Sebastiana
i Zosi – rodzice i dziadkowie
MSZA ŚWIETA GREGORIAŃSKA
01.12- 30.12 – Za śp. Honoratę Lejtkowską
01.12 – 30.12 Za śp. Bronisława Jasińskiego – rodzina
Jasińskich
15.12 – 13.01 Za śp. Danutę Ratajczak – mąż i córka

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
Trzecia Niedziela Adwentu
Niedziela, 12 grudnia
8:00 W intencji członków Towarztstwa Imienia Jezus
9:30 Za śp. Ryszarda Sienkiewicza (3. rocznica) –
Tadeusz z rodziną
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Stefanię i Bolesława Posłuszny – syn
Ryszard z rodziną
19:00 Za śp. Ewę Katarzynę Lompert - Asia
PONIEDZIAŁEK, 13 grudnia – św. Łucji, dziewicy i
męczennicy
8:00 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej
19:00 Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanie
Poczętej o uproszenie łaski żywej wiary,
poszanowania przykazań Bożych i dni świętych
dla całej rodziny – mama i babcia
WTOREK, 14 grudnia – św. Jana od Krzyża, kapłana
i doktora Kościoła
8:00 O zdrowie i Boże błog. w rodzinach Kos i Niudyk
- Regina
19:00 Za śp. Helenę Kopowską (2. rocznica) – rodzina
ŚRODA, 15 grudnia
8:00 1. Za śp. męża Andrzeja Sołtysa – żona
2. Za śp. rodziców Stanisławę i Jana i brata
Tadeusza Wróbel – córka i siostra z rodziną
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
19:00 Msza Święta Zbiorowa
CZWARTEK, 16 grudnia
8:00 Za śp. Olgę i Wincentego Wawrow – córka z
rodziną
19:00 Za śp. Zofię, Halinę, Barbarę i Alfredę –
Aleksandra Kwaczek
PIĄTEK, 17 grudnia – św. Łazarza, biskupa
8:00 1. Dziękczynna za zdrowie z prośbą o dalsze łaski
2. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą
18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Ani z okazji urodzin –
rodzice i brat
SOBOTA, 18 grudnia
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w
małżeństwie Bożeny i Paul’a - własna
2. Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – rodzina
Jagielskich
19:00 Za śp. Zofię i Jana Kolbiarz – córka z rodziną
Czwarta Niedziela Adwentu
Niedziela, 19 grudnia
8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia
Bożego
9:30 Za śp. Zofię Duszak - Asia
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Genowefę Grela – syn Lucjan z rodziną
19:00 Za śp. rodziców Marię i Kazimierza Idzikowskich
i siostrę Martę – Ewa i Marek

