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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ 

I NIEDZIELA ADWENTU 

28 listopada 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

1. Rozpoczęliśmy Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny. Z tego powodu Msza święta w sobotę o godz. 17:00 

jest poprzedzona obrzędem zapalenia kolejnej świecy na wieńcu adwentowym oraz śpiewem pieśni „Radosna 

światłości”. Przychodząc na Eucharystię w sobotni wieczór przynieśmy ze sobą świece, aby ich płonące światło, 

trzymane w naszych dłoniach, pomagało nam uroczyściej przeżywać adwentowe obrzędy ku czci 

przychodzącego Chrystusa. 

2. Włączone zostało ogrzewanie kościoła. Dlatego ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone właśnie na ten 

cel. Zależy nam, aby nasza świątynia była ogrzana na czas Mszy świętych niedzielnych oraz w tygodniu, 

zwłaszcza w czasie nadchodzących rorat. Sprawę ogrzewania kościoła można wesprzeć również dokonując 

wpłaty na konto parafialne pod numerem: 12 8351 0003 0041 1079 2000 0010. Dziękuję wszystkim za 

wspieranie potrzeb materialnych naszej parafii. Proszę jednocześnie o wrażliwość na zamykanie drzwi do 

świątyni. 

3. Od poniedziałku do piątku będą sprawowane Msze święte roratnie o godz. 18:00. Zapraszamy do uczestnictwa 

w roratach całymi rodzinami, a zwłaszcza dzieci z lampionami. Tematem przewodnim tegorocznych rorat 

będzie „Droga do Betlejem”. Poznamy najważniejsze miejsca związane z Ziemią Świętą, która jest ziemską 

ojczyzną Pana Jezusa. Zaplanujmy czas Adwentu tak, by nie zabrakło nas na roratach! 

4. W środę zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej na spotkanie 

z panią krawcową. Celem spotkania będzie zdjęcia miary do uszycia strojów komunijnych. Na spotkanie można 

przychodzić od godz. 17:15. 

5. W pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

w godzinach: 17:00 – 18:00. W tym czasie możemy skorzystać z sakramentu spowiedzi świętej. 

6. Chorych będziemy odwiedzać w wyjątkowo w przyszły piątek, 10 grudnia, od godz. 8:00. 

7. W piątek, 3 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia zostanie 

pobłogosławiony nowy Ośrodek Rehabilitacji w Kielnie, służący pomocy niepełnosprawnym oraz dotkniętym 

dysfunkcjami. Dzień otwarty Ośrodka będzie się odbywał w niedzielę, 5 grudnia, w godzinach: 11:00 – 15:00.  

8. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza na Mikołajkowe Targi Artystyczne, które odbędą się 

5 grudnia w hali sportowej w Szemudzie w godzinach 15:00-18:00. W programie: stoiska z rękodziełem, 

warsztaty artystyczne, koncert Gminnej Orkiestry Dętej, występy dzieci oraz Szemudzkiej Grupy Teatralnej, 

kawiarenka, bezpłatna fotobudka i możliwość zrobienia zdjęcia z Mikołajem, konkurs dla dzieci na 

najładniejsze przebranie o tematyce zimowo - mikołajkowej. Targom towarzyszy wystawa prac powstałych 

podczas I Pleneru Ceramicznego. 

9. Dzisiejszej niedzieli błogosławimy opłatki, którymi będziemy się dzielić w wieczór wigilijny oraz Święta Bożego 

Narodzenia. Zapraszamy parafian do nabywania pobłogosławionych opłatków, które są dostępne w kancelarii 

parafialnej. 



2 
 

10. Dzisiaj także błogosławimy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które corocznie organizuje „Caritas”. 

Świece można nabyć przy bocznym ołtarzu w cenie: 6 zł mała i 16 zł duża. 

11. Podziękowania za prace na rzecz parafii: 

a). Panu Mirosławowi Kwidzińskiemu i Romanowi Holk z synami i ekipą za uporządkowanie placu za plebanią. 

Na uporządkowanym terenie składowana jest dobrej jakości zabytkowa cegła pochodząca z rozbiórki. 

Zakupiona cegła zostanie wykorzystana do wymiany elewacji kaplicy św. Józefa. Mimo, że prace te planujemy 

dopiero w przyszłym roku, udało się nam już dzisiaj pozyskać materiał w korzystnej cenie. 

b). Państwu Bożenie i Jackowi Kalkowskim oraz pani Magdzie Paczoska za ufundowanie i przygotowanie 

dekoracji adwentowej. 

c). Anonimowym rodzicom jednego z ministrantów za zakup nowych, fioletowych, cingulów przeznaczonych 

dla lektorów czytających słowo Boże. 

12. W przyszłą niedzielę przypada druga niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 8:00 będzie odmawiany 

Różaniec. Taca zbierana w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne. 

13. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej i nabycia nowego numeru „Gościa niedzielnego” dla dorosłych, do 

którego dzisiaj dołączony jest kalendarz na 2022 r. Jest też „Mały Gość Niedzielny” dla dzieci. Prasa jest 

dostępna u ministrantów przy wyjściu z kościoła. 

14. W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Brunon Reich, lat 79. 

 
 
ks. Łukasz Białk 
    Proboszcz 


