
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 grudnia 2021 

 

 

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Od 

czwartku 16 grudnia rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka Jezus. Jutro 13 grudnia, 

przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W tym dniu będziemy 

modlić się szczególnie w intencji Ojczyzny oraz o rozwiązanie kryzysu migracyjnego. 

Polecamy modlitwie uchodźców oraz wszystkich odpowiedzialnych za porządek                      

i bezpieczeństwo w naszym kraju. 

 

2. Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty. W poniedziałek, wtorek  

i środę spowiedź od godziny 6:00. W pozostałe dni w czasie rorat oraz codziennie pół 

godziny przed mszą wieczorną. Podobnie jak w poprzednim roku nie będzie wyznaczonego 

dnia spowiedzi adwentowej, a dodatkowy termin podamy w przyszłą niedzielę.  19 grudnia 

ostatnia niedziela adwentu, natomiast dziś przeżywamy niedzielę ,,Gaudete”. W dniu 

dzisiejszym w kościele Miłosierdzia Bożego nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny 

,,Akatyst”. 

 

3. Dzisiaj Rada Parafialna zbiera ofiary na cele remontowe. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim ofiarodawcom, także tym przesyłającym ofiary na konto bankowe i prosimy          

o przyjęcie z rąk przedstawicieli rady skromnego upominku. Wczoraj i dziś finał ,,Szlachetnej 

Paczki”. W naszym regionie pomocą objęto 33 rodziny. W imieniu organizatorów dziękujemy 

wszystkim sponsorom i wolontariuszom za okazaną pomoc.  W sobotę 18 grudnia pouczenie 

przed chrztem z dnia 26 grudnia. 

 

4. Polecamy prasę katolicką. Grudniowe wydania ,,Niedzieli” z dodatkami, w obecnym 

numerze kalendarz ścienny z fotografiami obiektów sakralnych, a za tydzień śpiewnik 

kolędowy z obrzędem wieczerzy wigilijnej. W ,,Gościu Niedzielnym” kolejny odcinek 

adwentowej szkoły modlitwy, a za tydzień płyta z kolędami. 

 

5. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Śp. Stanisław Dudzik, Śp. Józef Dudzik, Śp. Jan 

Niżnik, Śp. Marianna Stożek. Polecajmy zmarłych miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu, a nasz 

Panie, daj im wieczne spoczywanie…  

 

6. W dniu 19 grudnia w naszej parafii strażacy z OSP z Niegowici po mszy będą zbierali na 

chorego syna strażaka. Chłopczyk - 4 latka choruje na encefalopatię i aberracje 

chromosomową, co m.in. powoduje problemy z poruszaniem się. Zebrane fundusze 

przeznaczone zostaną na sfinansowanie operacji dającej szanse na poprawę funkcjonowania    

i dalszej rehabilitacji. Bardzo dziękujemy za każdą formę wsparcia. Prośbę i podziękowania 

składają OSP Niegowić, KGW z Niegowici, sołectwo oraz parafia Niegowić. " 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja, dziewica i męczennica;  

- wtorek, 14 grudnia - Święty Jan od Krzyża, karmelita, mistyk i doktor Kościoła. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 


