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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie 

Uroczystość odpustowa ku czci św. Barbary – 5 grudnia 2021 r. 

 

1. Dziś w II Niedzielę Adwentu obchodzimy w naszej parafii Uroczystość św. Barbary. 

O 14.15 spotkanie Żywego Różańca. Suma odpustowa o 16.00. Wraz z nowym rokiem 

duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” 

rozpoczęliśmy czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Dla pogłębienia 

wymowy tych dni uczestniczymy w roratach, nasze domy dekorujemy adwentowymi 

wieńcami i wystawiamy w oknach świeczniki – symbol oczekiwanego Chrystusa - 

Światłości Świata. 

 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy także XXII Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie 

Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, dlatego przy wyjściu ministranci 

zbierają ofiary na tę pomoc. 

 

3. We wtorek wspomnienie św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła, w środę 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 15.00 do 16.00 Godzina łaski – 

modlitwa za grzeszników przed Najświętszym Sakramentem. Msza św. wieczorna o 

16.00 z obrzędem nałożenia medalików dzieciom pierwszokomunijnym. Mszy sw. O 

17.00 nie będzie z racji uroczystości we Władysławowie . 

 

4. W czwartek rano adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15-10.15. 

 

5. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii odprawiane 

są codziennie: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w poniedziałki, środy i piątki o 

17.00.  Prosimy wszystkich o przyniesienie lampionów, bądź świec. Pod koniec rorat 

docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy najciekawsze własnoręcznie wykonane 

lampiony. Jutro wyjątkowo roraty o 6,30 z powodu festynu mikołajowego w szkole. 

 

6. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”,  biuletyn 

parafialny oraz  świece na stół wigilijny w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom w cenie 7 PLN mała i 17 PLN duża. 

 

7. Kościół już jest grzany. Za tydzień także zbiórka do puszki na ten cel oraz taca 

budowlana. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 6 Grudnia 

 

06:30  + Leon Mach, dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

06:30 + Jerzy Sarna 

 

17:00 + rodzice: Aniela i Feliks Ci-

skowscy 

 

17:30 + Oskar Elend (gregoriańska 

30) 

 

WTOREK 7 Grudnia 

św. Ambrożego 

 

06:30 + Janusz Babiński w 1 r. śm. 

 

17:00 +  Paweł Behmke 

 

ŚRODA  8 Grudnia 

Niepokalane Poczęcie NMP 

 

06:30 +  Ks.  Wiesław Wett w r. ur. 

 

16:00 +  Rozalia i Paweł Gojke 

 

17:00 +  (we Władysławowie) 

+ Walenty, Józefa /ona/ Knopp 

 

CZWARTEK 9 Grudnia 

 

06:30  +  Maria Hintzke w 28 r. śm.  
 

08:45  +   dusze  w czyśćcu 

cierpiące 

 

17:00 +  Ks. Wiesław Wett od I 

Róży   

 
 

PIĄTEK 10 Grudnia 

 

06:30 +  Stefania i Michał Sirak 

 

17:00 +  Józef Ciskowski w r. śm. 

 

18:00 +  Zbigniew Bolda 

 

SOBOTA  11  Grudnia 

 

06:30 +  rodzice: Frank i Remer   
 

17:00 +  Dziękczynna w 1 rocznicę 

konsekracji Agnieszki Jażdżewskiej   

 

III  NIEDZIELA  ADWENTU 

12  Grudnia 

 

08:00 + rodzice i bracia Krukowscy 

 

10:30 - w intencji ofiarodawców 

budowy kościoła 

 

16:00 +  Buja: Ignacy w rocz. śm. 

Oraz Magdalena 
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Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie 

Druga Niedziela Adwentu w Kościele katolickim w Polsce tradycyjnie od 2000 roku jest 

Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Chodzi o duchowe i 

rzeczowe wspieranie naszych sióstr i braci w wierze na terenie dawnego ZSRR, przede 

wszystkim tuż za naszą wschodnią granica, a więc na Białorusi i Ukrainie, gdzie żyją 

największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale także w 

Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Całość działań w tym zakresie koordynuje 

powołany 30 grudnia 1989 przez kard. Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie (początkowo jako Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku 

Radzieckim; zmiana nastąpiła po rozpadzie ZSRR w 1991). 

 

Jak odprawić Godzinę Łaski? 

 

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu 

spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. 

Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, 

przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą 

spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna! 

 

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej. 

 

"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 

 

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona 

zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami". 

 

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. 

 

"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się 

wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)". 

 

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. 

 

"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych". 

 

Nie bój się prosić o łaski - nawet największe! 

 

"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie 

będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)". 

 

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. 

 

"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną 

drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i 

łaskę". 

 

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje! 

 

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe 

twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie 

pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga 

(Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości 

Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie 

miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary. 

 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (łac. Immaculata 

Conceptio Beatæ Virginis Mariæ) – twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan 

świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu, ogłoszone w Kościele katolickim 8 

grudnia 1854 roku przez Piusa IX jako dogmat wiary. 

 

Ta prawda wiary jest częścią szerszego zagadnienia konsekwencji grzechu pierwszych 

rodziców Adama i Ewy (grzech pierworodny), którym została objęta cała ludzkość. 

Katolicka refleksja teologiczna przyjmuje, że łaska niepokalanego poczęcia 

predysponowała Maryję do permanentnej przyjaźni z Bogiem, zdolności niezwykle 

łatwego wchodzenia z nim w autentyczny kontakt i oświecała jej umysł wiedzą wlaną, 

która skłaniała ją do wybierania zawsze tego, co doskonalsze. Skutkiem tej łaski była 

żywa wiara: najdoskonalsze wypełnianie przez Marię Dekalogu i największego z 

przykazań, czyli przykazania miłości Boga i bliźniego. 

Św. Ambroży z Mediolanu, właśc. Ambrosius Aurelius, cs. Swiatitiel Amwrosij, jepiskop 

Mediołanskij (ur. ok. 339 w Trewirze, zm. 4 kwietnia 397 w Mediolanie) – arcybiskup 

Mediolanu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, wyznawca, ojciec i doktor 

Kościoła. 


