
 

Papieska intencja [grudzień] - za organizacje wolontariatu: Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące 

się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż 

nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 

Intencja parafialna: Módlmy się o dobre przeżycie Adwentu dla wszystkich parafian. Módlmy się za chorych, 

samotnych i wszystkich w podeszłym wieku. 

1. Przeżywamy I niedzielę Adwentu. To czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela i ostatecznego spotkania 
z Nim na końcu czasów. Wypełnijmy go modlitwą. Czuwajmy i podejmijmy właściwe kroki zmierzające do 

nawrócenia. Zaangażujmy się w posługę Jezusowi, który przychodzi do nas także dzisiaj w Kościele, w domu, w 

pracy i w drugim człowieku. Szczególną formą naszego czuwania było zawsze uczestnictwo w Roratach. Zapraszamy 

do rodzinnego uczestnictwa. Roraty codziennie – oprócz niedzieli – o godz. 6.30. Zapraszamy do włączenia się w 
duchowe przeżywanie Adwentu także mieszkańców Szczereża. Na Szczereżu Roraty w środę o godz. 18.00. W czasie 

tegorocznych Rorat zapraszamy do wędrówki przez wieki i do poznawania kolejnych bohaterów biblijnych opowieści 

(Noe, Samuel, Eliasz, Daniel, Symeon i inni), którzy czekali na przyjście Zbawiciela. Poprowadzi nas postać 
wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Prosimy rodziców o zabranie dla swoich dzieci materiałów 

pomagających w systematycznym przeżywaniu Rorat. Zachęcamy dzieci i dorosłych do przygotowania lampionów i 

do przynoszenia ich na Roraty. Lampiony można także zapalać w domu, jako znak duchowej łączności z modlącymi 

się w kościele. Przed Mszą św. o godz. 6.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Każdego dnia dzieci będą 
miały możliwość losowaniu figurki Pana Jezusa. Dla wszystkich dzieci, dla których powrót do domu na śniadanie 

byłby niemożliwy, albo uciążliwy organizujemy w naszym Domu Katechetycznym „Gorący kubek”. Dzieci mogą 

przynieść kanapki z domu, a w domu katechetycznym otrzymają gorącą herbatę, lub kakao do picia. W ten sposób 
będą mogły poczekać na rozpoczęcie zajęć w szkole. Zapraszamy Panie dysponujące rano wolnym czasem do 

włączenia się w dyżury. Zapraszamy szczególnie te mamy, których dzieci będą korzystać z takiej pomocy. 

2. W następną niedzielę dzień modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Z tej racji zbiórka do 
puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o ks. Rafale 

Zborowskim. 

3. W ubiegłą środę została zaprzysiężona nowa Parafialna Rada Duszpasterska. Wszystkim, którzy znaleźli się w 

składzie Parafialnej Rady Duszpasterskiej gratulujemy i życzymy, by zaangażowanie i służba całej wspólnocie 
parafialnej dała dobre owoce dla całej parafii.   

4. Jutro przypada 13 rocznica święceń biskupich naszego biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża. Módlmy się za 

naszego biskupa Andrzeja. Niech go Pan strzeże, darzy wszystkimi potrzebnymi łaskami i zdrowiem.  
5. W ciągu tygodnia w liturgii będziemy przeżywać; 

– środa, 30 listopada - święto św. Andrzeja Apostoła; 

– sobota, 3 grudnia - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (patrona misji); 
6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu 

pokuty. Spowiedź codziennie rano od 6.00 i po południu od 17.00. W kaplicy na Szczereżu spowiedź w piątek od 

15.30. Dzieci z klas IV, V, VI zapraszamy do spowiedzi w środę od 17.00; dzieci i młodzież z klas VII i VIII w 

czwartek od 17.00; w piątek od 17.00 zapraszamy młodzież starszą i dorosłych. 
- W I Czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. W czasie adoracji będziemy modlić się 

szczególnie za kapłanów i w intencji nowych powołań z naszej parafii. 

- W I Piątek zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy wszystkich do 
przyjęcia Komunii św. wygradzającej za grzechy własne i całego świata.  

- W I Sobotę miesiąca zachęcamy do wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy wszystkie mamy w 

stanie błogosławionym i małżeństwa proszące o dar potomstwa. Po Mszy św. rano i na zakończenie adoracji 

wieczorem będzie udzielane błogosławieństwo dla mam oczekujących narodzin swoich dzieci i rodziców starających 
się o dar potomstwa. 

7. Odwiedziny chorych z Komunią św.: ks. Proboszcz odwiedzi chorych w piątek od godz. 8.30; Ks. Rafał w piątek 

od godz. 11.00; ks. Włodzimierz w sobotę od godz. 8.30; ks. Jan w sobotę od godz. 12.00. 
8. Katecheza przedchrzcielna w I sobotę miesiąca (4 grudnia) o godz. 19.00. 

9. We wtorek, 29 listopada rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Nowenna codziennie na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
10. Przygotowując się do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia nie zapomnijmy o pojednaniu się z Bogiem i 

bliźnimi. Możliwość spowiedzi świętej przez cały czas Adwentu codziennie rano od godziny 6.00 i wieczorem od 
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godziny 17.00. Apelujemy, aby nie odkładać sakramentu pojednania na ostatnią chwilę przed świętami, lecz pomyśleć 

o niej już od jutra. 
11. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie Grupy Modlitewnej Dorosłych. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych na wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego. 

12. Przygotowując się do Tradycyjnej Polskiej Wieczerzy Wigilijnej i Świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o 

opłatku. Za tydzień po każdej Mszy św. zostaną pobłogosławione. Opłatki będzie można nabyć przy wyjściu z 
Kościoła, w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ofiara zostanie przeznaczona na pomoc udzielaną potrzebującym w 

ramach Parafialnego Caritas. W zakrystii są także do nabycia świece wigilijne Caritas: duże – 25 zł, małe – 10 zł. 

13. W Pierwszy Czwartek miesiąca na spotkanie formacyjne w ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy 
uczniów klas 8-ych z Łącka, Maszkowic i Szczereża oraz w miarę możliwości ich rodziców. Spotkanie rozpocznie się 

Mszą św. o godz. 18.00; od godz. 17.00 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi. W Pierwszą Sobotę w kaplicy 

na Szczereżu na godz. 17.00 zapraszamy Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. wraz z Rodzicami, 
będzie to comiesięczne spotkanie z poświęceniem medalików. 

14. Święty Mikołaj informuje dzieci i młodzież zaangażowane w różnych grupach w naszej parafii, że wybiera się do 

nas do Łącka w przyszłą niedzielę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, a po niej na 

spotkanie ze św. Mikołajem. Szczereż św. Mikołaj odwiedzi dzień wcześniej - w sobotę 3 grudnia po wieczornej 
Mszy św. 

15. Z wielką radością informujemy, że w ubiegłą niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata podczas Uroczystej 

Mszy św. w Katedrze tarnowskiej ks. Biskup Andrzej Jeż odznaczył naszego parafianina Pana Józefa Barana 
najwyższym medalem diecezjalnym – „Deo Regni Servire”. Odznaczenie to otrzymują osoby szczególnie 

zaangażowane w życie wspólnoty parafialnej i diecezjalnej. Panu Józefowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia i 

dziękujemy za zaangażowanie w życie Parafii, w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, w Zespole Synodalnym – 
parafialnym i diecezjalnym i w sprawach gospodarczych i duszpasterskich. Dziękujemy za to, że pełniąc przez wiele 

lat funkcję Zastępcy Przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej dal dobry przykład troski o dobro wspólne, 

jakim jest parafia. 

16. Rozpoczęliśmy sezon grzewczy w kościele w Łącku i w kaplicy na Szczereżu. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, ile 
podrożał węgiel i olej opałowy. Wszystkich, którzy chcą, aby w naszym kościele i w kaplicy było ciepło prosimy o 

składanie ofiar w kopertach z numerem domu i podpisem „Ogrzewanie kościoła”, lub „Ogrzewanie kaplicy”. 

Apelujemy także o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła i kaplicy. 
17. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ramach działalności naszej parafialnej Caritas przygotowaliśmy specjalne 

bony zakupowe, które będą dostarczone potrzebującym przez członków Caritas. Prosimy wszystkich parafian o 

zainteresowanie się, czy w sąsiedztwie nie ma rodzin lub osób w trudnej sytuacji materialnej. Prosimy o zgłaszanie 

informacji do członków naszej parafialnej CARITAS. 
18. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnim czasie. Ofiary Inwestycyjne: Łącko nr: 173, 394, 426, 511, 617, 864, 979; 

Maszkowice nr: 159; Czerniec nr: 59; Maszkowice nr: 40, 40a, 80; Remont organów: Łącko nr: 166, 315, 449; 

Czerniec nr: 99, 121; Maszkowice nr: 56; Szczereż nr: 43; Ogrzewanie: Łącko nr: 166, 299, 302, 426, 463, 617, 675, 
688a, 864, 956, 979; Maszkowice nr: 56, 81, 87, 270; Czerniec nr: 33, 47, 121; Szczereż nr: 3, 11, 13, 18, 33, 39, 43, 

45, 60, 63, 64, 70, 80, 87, 88, 93, 96, 114; Cmentarz: Łącko nr: 511; Szczereż nr: 43. Bóg zapłać wszystkim, którzy 

poczuwają się do odpowiedzialności za parafię i jej dzieła. Przy okazji – warto, żeby wszyscy sami zwrócili uwagę na 
to, kto z siedzących obok w kościele lub stojących dokłada coś do funkcjonowania parafii.   

19. Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Pachutowi za wykonanie i montaż bram i bramek ogrodzenia plebanii. 

Dziękujemy także Panu Grzegorzowi Piksa za wykonanie i montaż poręczy schodów na chór w kaplicy na Szczereżu, 

za renowację schodów i wszystkie dodatkowe prace stolarskie w kaplicy. Dziękujemy Panu Mirosławowi Sobczakowi 
i jego Firmie za naprawę (uszczelnienie) dachu w kaplicy na Szczereżu. Dziękujemy za to, że wszyscy Panowie swoją 

pracę wykonali nieodpłatnie i ofiarowali to, jako swój wkład w funkcjonowanie parafii. 

20. Bardzo prosimy o uporządkowanie grobów na naszych cmentarzach. Suche kwiaty prosimy składać koło 
kontenerów. Prosimy nie wrzucać kwiatów i doniczek do kontenera, gdyż płacimy za każdy metr sześcienny śmieci. 

Firma GOMIX, jak co roku, będzie porządkować cmentarz. Jeśli ktoś zamierza zabrać do przechowania chryzantemy, 

to prosimy to zrobić do środy. W czwartek/piątek suche kwiaty zostaną zebrane i wywiezione. Proponujemy, aby te 
znicze, które nie są uszkodzone składać obok kontenera. Ktoś potrzebujący będzie mógł zabrać sobie taki znicz i 

dokupić tylko wkład. Prosimy, by śmieci wyrzucać wyłącznie do kontenera. Pozostawianie śmieci w innych miejscach 

na cmentarzu, czy obok wejść jest nie tylko, elementarnym brakiem wychowania i kultury, ale także wyrazem braku 

szacunku dla spoczywających na cmentarzu. Przypominamy przy tej okazji, że nikt nie otrzymał zgody na handel na 
parkingu parafialnym i taka działalność jest nielegalna.  

21. Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” warto szczególnie przeczytać 

artykuł o tym, kto chce zakazać spowiedzi dzieci i dlaczego to bardzo zły pomysł. Jako dodatek – kalendarz ścienny 
na rok 2023 z wizerunkami polskich świętych. 

22. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Stanisław Kawecki (86 lat) z 

Maszkowic. Polećmy Jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 

spoczywanie… 



Ogłoszenie Społeczne 

 
 Wójt Gminy Łącko informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł 

ciepła na nowe niskoemisyjne kotły na gaz ziemny. O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości 

zlokalizowanych w Łącku, Czerńcu i Zabrzeży, na których terenie powstaje sieć gazownicza. Maksymalna wysokość 

dofinansowania to 14 tysięcy złotych.  
 W związku z wejściem w życie Ustawy „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe” Wójt Gminy Łącko informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zakup preferencyjny węgla z 

przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 Szczegóły dostępne na stronie Gminy Łącko oraz w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Łącko. 

 


