
OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ 27 listopada 2022 r. 
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu i kolejny rok duszpasterski. Rekolekcje 
Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w najbliższy piątek 2 grudnia i zakończą się w 
niedzielę 4 grudnia. Poprowadzi je ks. Łukasz Zawidzki, którego pielgrzymi z Grupy Burszty-
nowej pamiętają z pięknych konferencji z ostatniej pielgrzymki. Ks. Łukasz wprowadzi nas w 
temat nowego roku: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Już teraz módlmy się za księdza reko-
lekcjonistę i o dobre owoce tych rekolekcji. Szczegółowy program rekolekcji ==>  

Od poniedziałku do piątku zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko dzieci, na Msze 
Święte Roratnie o godz. 7.00 rano. Dla dzieci po Mszy będzie ciepłe śniadanie, bardzo 
prosimy rodziców i innych chętnych o pomoc w jego przygotowaniu. Na Roraty dzieci przy-
chodzą z lampionami, przynoszą również serduszka z zapisanym dobrym uczynkiem, ponie-
waż codziennie będzie losowana przechodnia figurka Matki Bożej. Dzieci będą też zbierać 
specjalne karteczki a na koniec jedno z nich wylosuje darmowy wyjazd na Boskie Wakacje. 

We wtorek o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji Parafialnego 
Zespołu Charytatywnego w pierwszą rocznicę jego powstania. Po Mszy spotkanie i dy-
żur: można zgłaszać sytuacje i osoby wymagające pomocy. Przez cały Adwent zbieramy 
również dary żywnościowe dla biednych z naszej parafii, w kościele i w kaplicach są wysta-
wione specjalne kosze.  

W środę przypada święto św. Andrzeja Apostoła, patrona ks. Proboszcza. Po Mszy o godz. 
18.00 ks. Proboszcz zaprasza wszyskich na kawę i ciastko.  

W pierwszy czwartek miesiąca wyjazd na modlitwę za rodziny o godz. 16.00 

Pierwszy piątek przypada w rekolekcje, możliwość spowiedzi dla wszystkich od g. 17.00. 

W pierwszą sobotę Msza w intencji Róży Różańcowej o godz. 9.00 a po niej Różaniec 
Wynagradzający z medytacją. Uwaga! Nie będzie objazdu chorych w tę sobotę, przesuwamy 
go bliżej Świąt na piątek 23 grudnia.  

Jest jeszcze kilka egzemplarzy OPIEKUNA, a w nim głównym tematem jest peregrynacja 
relikwii bł. Carlo Acutisa, w tym aż dwie strony i okładka z Liskowa. W gazetce  SANTI rela-
cja z Odpustu Wszystkich Świętych i program rekolekcji adwentowych. 

Zachęcamy do nabywania „cegiełek na termomodernizację” w formie świątecz-
nych bombek choinkowych z nadrukiem naszej świątyni. Cena minimalna to 30 
zł. Są również świece Caritasu: małe w cenie 10 zł., duże 20 zł. Dzisiaj zostały 
poświęcenie opłatki na wigilijny stół i można je nabyć u Sióstr Służebniczek po 
Mszach Świętych.  

Tajemnice Żywego Różańca na Grudzień: Papieska: Módlmy się, aby organizacje 
wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego do-
bra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy. Parafialna: Módlmy się za 
wszystkich dobrodziejów naszych rodzin i parafii, by Bóg im błogosławił.  
W zakrystii jest nowy numer miesięcznika RÓŻANIEC. 
SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim parafianom i gościom! 

Dziękujemy za troskę o nasze kaplice:  
W Krzyżówkach: Serdecznie dziękujemy państwu Maciejowi i Agacie Drożyńskim, Danucie Kłek, 
Romanowi i Sławomirze Napadłek w kolejnym tygodniu prosimy państwa: Piotra i Monikę Pietrzy-
kowskich, Alicję Pietrzykowską, Karolinę i Bartłomieja Rubas. 

W Zakrzynie: dziękujemy państwu Danielowi i Agnieszce Mariańskim, Dariuszowi i Kamili Pogorze-
lec i prosimy o posprzątanie kaplicy państwa: Renatę Pogorzelec, Arkadiusza i Małgorzatę Piątkow-
skich. 


