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1. Rekolekcje adwentowe - Rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje adwentowe, 

które będą trwały do wtorku. Są one naszym przygotowaniem do radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia. W poniedziałek i wtorek Msze św. z kazaniem o godz. 10.00  

i 18.00, dla dzieci o godz. 16.30. 

 Jutro dzień spowiedzi. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. We wtorek 

na Mszy św. o godz. 10.oo udzielimy sakramentu chorych. 

 Szczegółowy program rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń w przed-

sionku kościoła oraz na stronie internetowej parafii. Rekolekcje głosi Ojciec Ro-

man Zioła gwardian klasztoru franciszkańskiego w Lęborku. 

 

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 uczestniczą-

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

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

ogłoszeń. 

 

3. Akatyst – dziś obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny. Z tej okazji po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej 

zwane Akatystem w wykonaniu naszego chóru „Largo”. 

 

4. Św. Mikołaj - W tym tygodniu 6 grudnia obchodziliśmy wspomnienie św. Mi-

kołaja. Dzisiaj po każdej Mszy św. przed kościołem dla każdego rozdajemy słodki 

upominek przygotowany przez klasztor. 

 

 



5. Zbiórka do puszek – dziś z polecenia Kurii przeprowadzimy zbiórkę ofiar do 

puszek: dla Sióstr Klarysek jak i Pomoc dla Kościołów Wschodu. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

6. Ofiara – W ostatnim tygodniu na remont elewacji ściany naszego kościoła została 

złożona ofiara bezimienna w wysokości 200 zł. Za złożoną ofiarę składamy serdeczne 

podziękowanie. 

 

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

ścienne w cenie 5 i 4 zł., 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 dewo-

cjonalia. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 

 


