
Ogłoszenia na 4.XII.2016 r. – II niedziela Adwentu „A” 

Dzisiejsza II niedziela Adwentu jest dniem pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wesprzyjmy 

naszych braci i siostry w wierze modlitwą, a także ofiarami zbieranymi po każdej Mszy św. 

do puszek. 

Dzisiaj o godz. 12.00 wyruszy sprzed figury Patronki Miasta (obok Starostwa) procesja świę-

tej Barbary. O 12.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w kościele Wszystkich Świę-

tych. 

Nabożeństwo niedzielne dzisiaj o godz. 17.15. Pomodlimy się Koronką do Bożego Miłosier-

dzia. 

Jutro w liturgii będziemy obchodzili uroczystość św. Barbary, dziewicy i męczennicy, Pa-

tronki Starachowic. 

W poniedziałek (5 grudnia) na Mszę św. o godz. 18.00 oraz po niej na wspólną modlitwę 

uwielbienia i adoracji zaprasza Wspólnota „Światło Pana”.  

8 grudnia (czwartek) przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą w 

następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 17.00 (dzieci), 18.00. Wg objawień Matki Bożej z 

Montichiari w tym dniu przypada GODZINA ŁASKI – od 12.00 do 13.00. Będziemy mieli 

możliwość modlitwy w naszym kościele – będzie w tym czasie otwarty. 

W czwartek (8 grudnia) rozpoczynamy również nasze adwentowe rekolekcje, które poprowa-

dzi ks. dr Sławomir Adamczyk – diecezjalny duszpasterz rodzin. Zaplanujmy nasz czas, aby 

uczestniczyć w tych „duchowych ćwiczeniach”. Rekolekcje będą trwały do niedzieli. Zapo-

znajmy się z programem (gablota i gazetka) – są w nim przewidziane nauki rekolekcyjne dla 

dorosłych, młodzieży i dzieci. 

Spowiedź rekolekcyjna w sobotę (10 grudnia) – od 8.30 do 11.30 i od 16.00 do 18.00. 

W sobotę o godz. 13.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania w domu parafialnym. 

W przyszłą niedzielę (11 grudnia) na Mszy św. o godz. 9.30 będą obecni pszczelarze z okręgu 

Starachowic. Włączą się w liturgię i będą modlić się o Boże błogosławieństwo dla swojej 

pracy i swoich rodzin. Wiąże się to z świętem patronalnym pszczelarzy, które przypada we 

wspomnienie św. Ambrożego (7 grudnia). 

Również za tydzień na Mszy św. o godz. 11.00 będzie miało miejsce poświęcenie medalików 

dla dzieci z kl. III, przygotowujących się do I Komunii św. Obecność rodziców i dzieci jest 

obowiązkowa. 

Organizowany jest wyjazd dla młodzieży w czasie ferii zimowych – od 6 do 11 lutego 2017 r. 

Zimowisko odbędzie się na Słowacji. Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Karola 

lub ks. Rafała. 

Przypominamy o zbiórce żywności, którą możemy składać w koszu przy ołtarzu Matki Bożej. 

Paczki dla potrzebujących pomocy będą rozdawane po IV niedzieli Adwentu – 20 grudnia 

(wtorek). Zgłoszenia przyjmowane są we wtorek od 16.30 do 17.30 w domu parafialnym. 

W pomieszczeniu biblioteki możemy nabywać opłatki, a także świece Caritas w ramach 

wsparcia dla Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 



W liturgii Kościoła obchodzimy: 

6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa; 

7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła; 

8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 


