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Ogłoszenia parafialne 

I NIEDZIELA ADWENTU  
 

1. W I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny. Hasło tego roku 

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, które jest drugim rokiem programu 

duszpasterskiego pt.: ‘Eucharystia daje życie”. 

2. Trwająca i wręcz nasilająca się epidemia koronawirusa sprawia, że w tym roku adwent i 

Boże Narodzenie będziemy liturgicznie inaczej organizować.  

3. W dni powszednie  Adwentu o godz. 6.00 rano Msza św. Roratnia. Zapraszamy dorosłych 

i dzieci. Dzieci prosimy z lampionami. W czasie Mszy św. zapala się świece Maryjną tzw. 

„Roratkę”. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Następna o godz. 8.00. 

4. Uwaga: W Adwencie w dni powszednie o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

przed Najśw. Sakramentem. Po Koronce okazja do spowiedzi św. i o godz. 15.30 Msza św. 

5. Skorzystajmy z możliwości uczestniczenia w Sakramencie Pojednania, i Mszy św. Apel 

ten kierujemy także do dzieci i młodzieży.  

6. O godz. 18.00 Msza św. wieczorna. Przed Mszą św. o godz. 17.30 Wystawienie Najśw. 

Sakramentu i Modlitwa Różańcowa. 

7. Temat adwentowy „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” zachęca do udziału we Mszy św.. 

W związku z epidemią wprawdzie istnieje możliwość uczestniczenia we Mszach św. w 

telewizji lub w internecie, ale pamiętajmy, ze Pełne uczestnictwo w Eucharystii dokonuje 

się poprzez obecność w kościele. Dla spełnienia pragnienia pełnego uczestniczenia 

zapraszamy do udziału we Mszach św. w ciągu tygodnia, np. o godz. 15.00. 

8. W Wigilię Bożego Narodzenia Msze św. o godz. 18.00 (dodatkowa), o godz. 22.00 i 

Pasterka o godz. 24.00. 

9. Adwent obejmuje cztery niedziele, dlatego w każdą zapala się świece na wieńcu 

adwentowym. Świece te mają swoją symbolikę. Pierwsza świeca zapalona przed Mszą św. 

oznacza proroka Izajasza, który zachęca do nadziei. 

10. Zachęcamy by wzbogacić szczególnie w tym roku w swoich domach symbolikę 

adwentową, jak opłatek wigilijny (który został poświęcony), świecę caritasu – można 

nabyć w sklepiku: mała 6 zł, duża 16 zł.  

11. W związku z epidemią świeca wigilijna i opłatek będą szczególnymi symbolami Kościoła 

Domowego, który w kręgu rodzinnym przeżywa i wyznaje wiarę. Zapalona świeca 

adwentowa i wigilijny  opłatek duchowo pozwolą nam czuwać z Matką Najświętszą i z 

nadzieją oczekiwać Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego warto od początku adwentu w 

swoim domu np. na bocznym stoliku ustawić świece caritasu, położyć poświęcony opłatek, 

można upiększyć stroikiem itp. W czasie uczestniczenia w modlitwie rodzinnej, albo Mszy 

św. za pośrednictwem mediów świece tą zapalimy. 

12. Ks. bp. Jacek Administrator Archidiecezji Gdańskiej komunikuje że z powodów epidemii 

w tym okresie Bożonarodzeniowym rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się 

bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w 

grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.  

13. Dalej czytamy: w związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie 

na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej 

okazji. Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto 

parafii. Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego 

pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. 
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Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w 

uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo 

dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia wodą 

święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta.   

14. Modlitwy błogosławieństwa są wydrukowane na obwalucie opłatka wigilijnego, wodę 

święconą można otrzymać w zakrystii. 

15. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W czwartek parafialny 

Dzień Miłosierdzia. O godz. 15.00 Msza św., Droga Krzyżowa i Adoracja Najśw. 

Sakramentu do godz. 17.30. W czasie Adoracji okazja do spowiedzi św. W piątek już od 

15.00 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. O 

godz. 17.30 Skupienie Żywego Różańca i Msza św. W sobotę przed Mszą św. rano o godz. 

7.30 Nabożeństwo Niepokalanego Serca Maryi. 

16. W poniedziałek 30 listopada Święto św. Andrzeja Apostoła. 

17. W czwartek 3 grudnia wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, Prezbitera 

18. W przyszłą niedzielę 6 XII. Św. Mikołaja biskupa Miry. Jest to dzień modlitwy i ofiary 

wspierania Kościoła na Wschodzie. 

19. Ogłoszenie Caritas: Dzisiaj do kosza przy stole „Caritas” można składać kartki 

przygotowane przez dzieci z życzeniami dzieciom. Dzisiaj rozpoczyna Caritas akcję 

„Tutka”: można pobrać torbę na zakupy i wypełnić ją towarami (spis wewnątrz).  Z dwa 

tygodnie 13 grudnia wypełnioną przynosimy do kościoła i składamy do kosza pod chórem. 

20. W tym tygodniu zmarli śp.: + Anna Jabłońska l. 68 z ul. Rejtana, + Feliks Krampichowski 

l. 60 z ul. Jagielskiego, + Stefan Kanczkowski l. 95 z ul. Rogali. 

 


