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1 grudnia 2019 r. 

 

1. Adwent  - W kościele rozpoczęliśmy adwent czas duchowego przygotowania do 

Świąt Bożego Narodzenia. Do szczególnych dni w tym przygotowaniu należą: No-

wenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, którą rozpoczęliśmy w piątek 29 li-

stopada i trwać będzie do 8 grudnia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Rekolek-

cje adwentowe, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę. W tym roku będą prowa-

dzone przez o. Romana Ziołę gwardiana naszego franciszkańskiego klasztoru Lę-

borku oraz nowenna do Dzieciątka Jezus, którą odprawimy przez 9 dni przed Uro-

czystością Bożego Narodzenia. 

 

2. Roraty – W adwencie zapraszamy do czuwania razem z Maryją na przyjście 

Jezusa, podczas Mszy św. roratnych, które będą sprawowane dla dorosłych przed 

obrazem naszej Matki Nieustającej Pomocy w każdy czwartek i sobotę o godz. 6.00 

rano. Natomiast dzieci na Msze św. roratne zapraszamy we wtorek i w piątek  

o godz. 6.30 rano. Po tej Mszy św. czyli ok. godz. 7.10 w auli klasztornej będzie 

przygotowane śniadanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej uczestni-

czących w roratach. Ze względu na zmianę godziny rorat we wtorki, czwartki piątki 

i soboty nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Szczegóły będą wywieszone na tablicy 

ogłoszeń. 

 

3. Dni odnowy wewnętrznej - W bieżącym tygodniu przypadają dni euchary-

styczne: I Czwartek, Piątek i Sobota grudnia. W pierwszy Czwartek po nabożeń-

stwie wieczornym adoracja eucharystyczna do godz. 21.00. W pierwszy piątek 

całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Zapraszamy do udziału  

w adoracji. Znajdźmy w tym szczególnym czasie chwilę na spotkanie z Chrystusem 

eucharystycznym. Niech nie będzie sytuacji, w której Najświętszy Sakrament pozo-

stanie w kościele sam - bez modlitewnej obecności wiernych. Od godz. 9.00 odwie-

dziny chorych, spowiedź od godz. 17.30. W Pierwszą Sobotę grudnia po Mszy św. 

wieczornej spotkanie wspólnot Żywego Różańca. 

 



4. Akatyst – w przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny. Z tej okazji po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabo-

żeństwo do Matki Bożej zwane Akatystem w wykonaniu naszego chóru „Largo”. 

 

5. Apel Jasnogórski – pierwszą sobotę grudnia zapraszamy na Apel maryjny, 

który będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

 

6. Zbiórka do puszek  – w przyszłym tygodniu z polecenia Kurii przeprowadzimy 

zbiórkę ofiar do puszek: dla Sióstr Klarysek jak i Pomoc dla Kościołów Wschodu. 

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

7. Św. Mikołaj - W tym tygodniu 6 grudnia obchodzimy wspomnienie św. Mikołaja. 

W przyszłą niedziele zapraszamy dzieci na Mszę św. o godz. 11.00 na spotkanie ze 

św. Mikołajem, który obdaruje ich drobnym podarunkiem. 

 

8. Opłatki  wigilijne - Br. Sylwester rozpoczął dostarczanie opłatków na stół wi-

gilijny dla wiernych z naszej parafii. Informujemy wszystkich parafian, że osobą 

upoważnioną do roznoszenia poświęconych opłatków w naszej parafii jest wyłącznie 

Br. Sylwester. 

 

9. Kiermasz - W dniu dzisiejszym po Mszach Św. dopołudniowych schola naszej 

parafii będzie rozprowadzała mufinki, pierniki ciasta własnego wypieku oraz deko-

racje świąteczne. Dochód przeznaczony będzie na potrzeby scholi. 

 

10. Kalendarze - W przedsionku kościoła są do nabycia kalendarze na 2020 rok 

ścienne w cenie 5 i 4 zł., biurowe 10 zł., kieszonkowe 9 zł i rolnicze książkowe po 27 

zł. opłatki oraz świece na stół wigilijny małe 5 zł, duże 15 zł., figurki ceramiczne  

w cenie 15 i 20 zł. oraz dewocjonalia. 

 

11. Zmarli – w ostatnim tygodniu odszedł do Pana: śp. Bogdan Wdowiak lat 73. 

Wieczny odpoczynek... 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


