Ogłoszenia Duszpasterskie
na I Niedzielę Adwentu
1. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30. Na zakończenie
odmawiana jest modlitwa o ustanie epidemii oraz pokój społeczny.
2. W grudniu nie odbędą się jeszcze spotkania: Żywego Różańca, Akcji
Katolickiej, Apostolatu Margaretka i Grupy Modlitewnej Ojca Pio
oraz Kręgu Biblijnego.
3. Już po raz 27 Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Przekazując na ten cel 8 zł otrzymamy świecę małą, natomiast
za 15 zł można otrzymać świecę dużą. Świece można nabyć również
w Biurze Parafialnym.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiona
będzie dodatkowo po Mszy św. o godz. 8.30 oraz tradycyjnie
o godz. 17.30 poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. w dolnym
kościele spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich
i zakonnych o godz. 17.00.
 I piątek – O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź
od godz. 16.00. Msza św. wotywna o NSPJ o godz. 16.30 i 18.00.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 6.30 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą
sakramentalną.
6. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek
przy ul. Korczaka. Opłatek można nabyć również w Biurze Parafialnym.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Jan Miś z ul. Korczaka 5, lat 80
+ Zofia Krebs z ul. Śniadeckich 84, lat 87
+ Andrzej Tyburski z ul. Śniadeckich 10 lat 79
+ Kazimiera Wiśniewska z ul. Korczaka 15, lat 91
+ Gertruda Kulaszewska z ul. Śniadeckich 82, lat 93
+ Władysław Pieckowski z ul. Śniadeckich 35, lat 72
+ Ewa Brodowska z ul. Śniadeckich 10, lat 65
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Rozpoczynamy okres Adwentu
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. To oczekiwanie możemy wyrazić
również poprzez udział w roratach, które w naszym kościele odprawiać
będziemy o godz. 6.30 od poniedziałku do soboty. Dzieci na roraty
zapraszamy we wtorki i czwartki do górnego kościoła na godz. 16.30.

Zapraszamy na internetowe rekolekcje Oddanie 33
Zapraszamy do skorzystania z Ogólnopolskich Rekolekcji ODDANIE33,
które rozpoczynają się od dzisiaj. Jest to przygotowanie do całkowitego
oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem Panu Jezusowi. Kończy je
akt oddania, który można spisać własnoręcznie i poprosić kapłana, aby go
również podpisał. Więcej informacji na naszej parafialnej stronie
internetowej oraz na stronie www.oddanie33.pl

Zapraszamy nowych kandydatów do bierzmowania
Warunkiem rozpoczęcia przygotowań jest dostarczenie do Biura
Parafialnego Deklaracji Kandydata do Bierzmowania, którą można pobrać
w Biurze Parafialnym oraz metryki chrztu w przypadku, kiedy kandydat był
ochrzczony w innej parafii niż na Strzemięcinie. Prosimy, aby deklaracje
i metryki chrztu dostarczyć do końca obecnego roku. Termin rozpoczęcia
spotkań formacyjnych zostanie ogłoszony i podany w Biuletynie
Parafialnym.

Wizyta duszpasterska zwana kolędą w warunkach epidemii
W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju tradycyjna
forma wizyty duszpasterskiej zwana „kolędą” nie będzie w tym roku
możliwa do zrealizowania.
Jeśli jednak parafianie indywidualnie zaproszą duszpasterzy do odwiedzin
i błogosławieństwa rodzin i domów, to możemy skorzystać z takiego
zaproszenia. Wizyta odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa (maseczka lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przed
wejściem do mieszkania). Gotowość przyjęcia kapłana z wizytą
duszpasterską można zgłaszać do 23 grudnia 2020 r. w następujący sposób:
 dostarczyć do Biura Parafialnego lub zakrystii formularz znajdujący się
na stoliku obok Biuletynu Parafialnego,
 zadzwonić do Biura Parafialnego w godzinach jego czynności
pod numer telefonu 56 465 33 34,
 zadzwonić na Plebanię w godzinach od 15.00 do 16.00 w dowolnym
dniu powszednim pod numer telefonu 88 77 33 111.
Do poszczególnych zgłoszonych miejsc zamieszkania kapłani przybędą
zgodnie z ogłoszonym planem znajdującym się na stoliku obok Biuletynu
Parafialnego oraz na stronie internetowej parafii.
INTENCJE 30.11.2020 r. – 6.12.2020 r.
Poniedziałek – 30.11.2020 r. – św. Andrzeja
630
O zdrowie dla Zdzisława
830
+ Andrzej Skierski (w dniu imienin) – intencja od rodziców i siostry
30
8
+ Mama Mieczysława (w 6 r. śm.), ojciec Jan i zmarli z rodziny
Przybylskich, Misiornych i Szram
1800
+ Zdzisław Nidzgórski – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Ojciec Andrzej i teściowa Zdzisława oraz rodzice i dziadkowie z obojga
stron
1800
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (30)
Wtorek – 01.12.2020 r.
630
+ Edward Onyskow (w rocznicę urodzin) i zmarli z rodziny: Henryk, Jan i
Ryszard
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla córki Natalii z okazji urodzin
1800
+ Ignacy Janiszewski (w 1 r. śm.)
1800
+ Marta chrzestna Urszula Kołodziej – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Kunegunda Chojnacka – gregorianka (1)
Środa – 02.12.2020 r.
630
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin

+ Kazimierz Goździk (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny
+ Stanisław (w 25 r. śm.), Bronisława (w 20 r. śm.) oraz Kazimiera, Jadwiga,
Mieczysława, Dorota, brat i bratowa
1800
+ Kunegunda Chojnacka – gregorianka (2)
00
18
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 03.12.2020 r. – św. Franciszka Ksawerego
630
830
O Boże błogosławieństwo oraz o wiarę i łaski spowiedzi dla Daniela
i Wiktorii
1800
+ Janina Suberlak – Msza św. popogrzebowa
1800
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla księży
pracujących w naszej Parafii – Intencja od Apostolatu Margaretka
1800
+ Kunegunda Chojnacka – gregorianka (3)
Piątek – 04.12.2020 r.
630
830
O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Marka
1630
+ Maria Zdanowicz – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Rodzice: Helena i Henryk Stangel, siostra Maria Kur oraz dziadkowie
z obojga stron
1800
+ Kunegunda Chojnacka – gregorianka (4)
830
1800

Sobota – 05.12.2020 r.
630
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
30
6
+ Kunegunda Chojnacka – gregorianka (5)
830
+ Brunon i Alfreda Sander oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Kazimierz Wycinek (z okazji urodzin)
1800
+ Irena Koprowska (w 10 r. śm.)
1800
+ Rodzice: Gertruda i Franciszek oraz brat Ryszard i zmarli z obojga stron
II Niedziela Adwentu – 06.12.2020 r.
700
+ Marek Bartnicki
930
W intencji Żywego Różańca
30
9
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki Agnieszki (z okazji 35
urodzin) oraz dla wnuka Jakuba (z okazji 10 urodzin)
1100góra + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (6)
1100góra + Marianna Barbara Paterewicz – intencja od rodziny Lendzion
1230
+ Mąż Klemens Szurek (w 4 r. śm.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1230
+ Rodzice Bagniewscy: Alojzy (w 100 rocznicę urodzin), Halina
(w 90 rocznicę urodzin) oraz dziadkowie z obojga stron
1500
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
łaskę zdrowia dla Mikołaja
1800
+ Zofia (w 15 r. śm.) i Kazimierz (w 25 r. śm.) Kanieccy

