
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem na rzecz 

poszkodowanych na Filipinach – tydzień temu w naszej Parafii zebrano 

3.672 PLN i 25 GR 

2. Przyszła kolekta jest wyznaczona na potrzeby Seminarium i innych 

instytucji diecezjalnych, a przed kościołem zbiórka do puszek na Kościoły 

Wschodnie 

3. Rozpoczęliśmy Adwent – jest on okresem przygotowania do Narodzenia 

Pańskiego i oczekiwaniem drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. 

Zachęca się wiernych do wysiłku duchowego przez uczestnictwo w 

Roratach i zachowanie trzeźwości 

4. Od dnia dzisiejszego można w zakrystii nabywać opłatki wigilijne 

5. W środę przypada wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, 

patronki górników 

6. W piątek przypada wspomnienie św. Mikołaja 

7. Przeżywamy także pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca 

8. W pierwszą sobotę miesiąca 7 grudnia w wigilię Niepokalanego Poczęcia 

NMP po porannej Mszy św. Wspólnota Franciszkańska zaprasza na 

modlitwę do Medalika Matki Najświętszej – zaprasza się także Dzieci 

Maryi 

9. Odwiedziny chorych będą przed samymi świętami 

10. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30 

11. W sobotę o godz. 11.00 w kościele zbiórka Marianek 

12. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

13. W I Niedzielę Adwentu w kościele akademickim odbędzie się spotkanie 

ekumeniczne z ks. bpem 

14. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

15. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 
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I Niedziela Adwentu 
 

Ewangelia wg św. Mateusza 24,37-44.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 

Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do 

dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 

wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 

Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, 

na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie". 

Księga Izajasza 2,1-5.  

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i 

wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i 

rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakuba! Niech nas 

nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i 

słowo Pańskie z Jeruzalem». 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy 

swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw 

narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana! 


