
I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2022 

1. Msze Święte dziś: o 700, 900, 1100 i o 1600; na Bielance o 1000. 
2. Msze Święte w tygodniu: codziennie o 645 (Roraty), a od środy również o 1700. Przed roratami Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP – o 615. 
3. Rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa w chwale na końcu cza-

sów, jak również czas przygotowania do dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Patronką Adwen-
tu jest Niepokalana Matka Zbawiciela, dlatego we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel i uroczy-
stości, będzie celebrowana Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie zwana roratami. Ser-
decznie zapraszamy do licznego udziału wszystkich parafian, a szczególnie dzieci. Wszystkich też (nie 
tylko dzieci) zachęcamy, aby na roraty przynosić lampiony. Tegoroczne rekolekcje adwentowe będą  
w 3. tygodniu Adwentu. 

4. W liturgii Kościoła tego tygodnia: w środę – Święto Świętego Andrzeja Apostoła; w sobotę – wspo-
mnienie Świętego Franciszka Ksawerego, kapłana.  

5. Ponadto w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W czwartek: 
Godzina Święta – o 1600; w piątek: odwiedziny chorych – od 830, Adoracja Najświętszego Sakramentu  
z modlitwą prowadzoną przez PDMD – od 1600; w sobotę: Msza Święta o Niepokalanym Sercu Matki 
Bożej z modlitwą różańcową – o 1700; w niedzielę: zmiana tajemnic różańcowych – po Mszy Świętej  
o 700. Prosimy o posługę Korony Adoracyjne: w czwartek – 7; w piątek rano – 8, wieczorem – 9; w sobo-
tę – 10, w niedzielę: o 700 – 11, o 900 – 12, o 1100 – 13, o 1600 – 14. 

6. Nabożeństwo Słowa Bożego – w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
7. Trwa Parafialny Kurs Lektorski. Zapraszamy chłopców począwszy od 7. klasy Szkoły Podstawowej, nie 

tylko tych będących ministrantami, ale i tych, którzy chcieliby wstąpić w szeregi LSO. W tym tygodniu 
spotkanie odbędzie się w czwartek po wieczornej Mszy Świętej. 

8. Spotkania: Młodzi na Progu – w poniedziałek o 1930; Caritas – w środę po wieczornej Mszy Świętej; 
DSM – wyjątkowo w czwartek o 1600; MGA – w piątek o 1800; Kolędnicy Misyjni (wszyscy chętni, nie tyl-
ko PDMD) – w sobotę po roratach. 

9. Przy wyjściu z kościoła można dziś nabyć „Chlebki miłosierdzia”, wspierając działalność Caritas. Bóg 
zapłać za ofiary złożone dziś na cele inwestycyjne parafii. W przyszłą niedzielę składka na cele diece-
zjalne, a z racji na przeżywany dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie – zbiórka 
do puszek na ten cel.  

10. W tym tygodniu Pan Organista rozpocznie roznosić opłatki od Łęgów za Górą. Ofiary składane przy tej 
okazji są wynagrodzeniem za jego posługę dla wspólnoty parafialnej. Bardzo prosimy o życzliwe przyję-
cie Pana Andrzeja. Opłatki można również nabyć u Pana Organisty przed lub po każdej Mszy Świętej.  

11. Bóg zapłać osobom, które w minionym tygodniu dbały o czystość naszej świątyni: Kozień Sabina, Mia-
recki Piotr, Wojnarski Radosław, Piecuch Maria, Jajko Monika, Siwiak Tomasz, Piwowar Wiesława, Si-
wiak Edyta. W tym tygodniu czystość i wystrój naszej świątyni powierzamy przedstawicielom rodzin:  

w poniedziałek:   w sobotę: 
1. Fiega Dorota   1. Labut Marian  
2. Wiklowska Agata   2. Labut Katarzyna  
3. Wesołowski Wiesław  3. Wiklowski Tomasz  
4. Warcholik Janusz   4. Labut Marek  
5. Warcholik Danuta   5. Michalik Jolanta  

12. W związku z modernizacją naszej strony internetowej posiada ona nowy adres: www.parafia-
szymbark.pl. Można go znaleźć w Biuletynie i na fanpage’u na Facebooku.     

13. Wójt Gminy informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego  
i elektrycznego oraz odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych odbędzie 
się w poniedziałek 5 grudnia. Odpady należy wystawić przy trasach objazdu do godziny 700. Do tej kate-
gorii odpadów nie wliczają się opony i odpady budowlane. 

14. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 


