
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 27 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście
Pana.  Do  16  grudnia  będziemy  zgłębiać  tajemnicę  powtórnego  przyjścia  Chrystusa  przy
końcu  czasów.  Kolejne  dni  mają  służyć  naszemu  bezpośredniemu  przygotowaniu  do
uroczystości  Narodzenia  Pańskiego.  Wykorzystajmy  dobrze  ten  czas  dla  odnowienia  i
umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję,
która  jest  najpiękniejszym  wzorem  adwentowego  oczekiwania  na  przyjście  Odkupiciela.
Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

2. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę
Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach,
celebrowanych  w  naszym kościele  we  środę  i  w  piątek  o  godz.  1800,  zapraszam dzieci,
młodzież  i  dorosłych.  W  ten  sposób,  w  blasku  światła  lampionów  roratnych  i  świec,
rozbudźmy  w  naszych  sercach  oczekiwanie  na  przyjście  Chrystusa.  Niech  nie  zabraknie
podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.
Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych,
choćby przez zakup świec Caritasu, które będą (już są) do nabycia w naszym kościele.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek spowiedź święta pół godziny przed Mszą Świętą
w tym dniu zapraszam na Mszę Świętą dzieci I Komunijne wraz z rodzicami na comiesięczne
spotkanie – obecność obowiązkowa

4. W sobotę od godziny 930 odwiedziny chorych parafian z  posługą sakramentalną w ich
domach.

5. Msze Święte w przyszłą niedzielę będą odprawione wg stałego porządku: sobota godz.
1830, niedziela godz. 830 +Rozalia +Piotr Chmielniccy, godz. 1300 +Zenon Czajka 17 rocz śm.
Chlebowo  godz.  1000 +Władysław  +Paulina  Jeremicz.  Stare  Brynki  godz.  1100   +Józef
Rutkowski

6.  Intencja  dla  K.Ż.R.  na  miesiąc  grudzień  2022  jest  następująca:  modlimy się  o  godne
przeżycie czasu adwentu dla naszych parafian.

7. Można już zamawiać Msze Święte na przyszły rok. Przy wyjściu z kościoła są też koperty
na  cele  remontowo budowlane  w kościele  w Radziszewie.,  są  też   wyłożone  koperty  na
AWSD w Szczecinie, można także nabyć opłatki na stół wigilijny i świece z Caritasu.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga
, obfitości Jego darów w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.

9. Bóg Zapłać za sprzątanie kościoła, modlitwy i ofiary oraz za wszelką pomoc 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552),  prezbiter,  jezuita,  jeden z  największych

misjonarzy w dziejach Kościoła.



 4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku, patronka górników
i hutników oraz bezrobotnych.

 4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów
Kościoła Wschodniego.

 6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej
był gorliwym i troskliwym pasterzem.

 7  XII  –  św.  Ambroży,  biskup  Mediolanu,  żyjący  w IV wieku,  gorliwy  duszpasterz  i
uczony teolog, doktor Kościoła.

                                      Ks. mgr Mariusz Kozicki proboszcz


