
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W PARAFII 
                                 KRAKÓW GÓRKA KOŚCIELNICKA 

                                                                                                                28.11.2021 
                                     

                                        I NIEDZIELA ADWENTU 
 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania 
na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad 
tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) 
będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki Narodzenia 
Pańskiego. 
  
2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W trzecim już roku pracy 
duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. 
  
3. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Każdego 
dnia zachęcamy do uczestniczenia w Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, 
zwanej RORATAMI, które w naszych kościołach będą odprawiane: w Górce, codziennie o 
godz. 16.30, a w pozostałych kościołach wg. porządku Mszy św. tygodniowych. Przynieśmy 
ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana. 
  
4. W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji 
katolickich. Będziemy modlić się za wszystkich misjonarzy. 
  
5. W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki 
górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. 
  

6. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Chorych odwiedzę z posługą 
 sakramentalna od godz. 9.00. 

  
7. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy 
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Będziemy Ten Kościół wspierać ofiarami do 
puszek. Bóg zapłać!  Z racji pierwszej niedzieli miesiąca wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja po Mszach Świętych. 
  
8. W ostatnią III-ą niedz. miesiąca Rada Parafialna zebrała ofiary na prace w naszych 
kościołach w kwocie 8770 zł. 
  
9. Dzisiaj błogosławimy opłatki na stół wigilijny. Zostaną one rozniesione do naszych 
rodzin w najbliższym czasie. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na wystrój 
Bożonarodzeniowy naszych świątyń. Bóg zapłać! Są również do nabycia /ofiara od 8 
zł./ świece Caritasu na stół wigilijny. Ofiary te są przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom i ubogim. 
  
10. Bóg zapłać za sprzątanie naszych kościołów i za złożone ofiary. Czytajmy prasę religijną! 
  
W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na 
Apostoła; 
 


