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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe. Msze św. z 

kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wtorek o godz. 10, 16.30 i 18.00. Ze 

względu na epidemię zachęcamy do udziału w rekolekcjach poprzez transmisję in-

ternetową. Dniem spowiedzi będzie poniedziałek, sakrament spowiedzi będzie spra-

wowany od godz. 9.00 do 12.00 oraz po południu od godz. 15.00 do 18.00. Prosimy 

o skorzystanie ze spowiedzi w tym czasie poza Mszą Św., aby uniknąć gromadzenia 

się dużej ilości wiernych w jednym momencie w kościele. Kazania rekolekcyjne w 

dniu dzisiejszym głosi o. Michał Chylak z Niepokalanowa.   

 

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny, Patronki i Królowej Zakonu Franciszkańskiego. W tym dniu chrześcijanie na 

całym świecie modlą się w intencji ochrony życia poczętego. Zachęcamy, aby wieczo-

rem w duchu solidarności z nienarodzonymi zapalić świece w oknach naszych domów. 

Przy zapalonej świecy rozważmy jedna tajemnicę różańca  - zwiastowanie i o godzinie 

21.00 włączmy się duchowo w Apel Jasnogórski. 

8 grudnia 1947 Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, pielę-

gniarce Pierinie Gilli we Włoszech powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 

8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie 

w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Z tego względu we wtorek w Uroczy-

stość Niepokalanego Poczęcia zapraszamy do kościoła między godziną 12.00 do 13.00 

na wspólną modlitwę, aby wypraszać łaski dla siebie oraz nawrócenie dla grzeszników. 

 

3. W Adwencie zapraszamy do udziału w Mszach Św. roratnych, które są sprawo-

wane przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdy wtorek, czwartek i 

sobotę o godz. 6.00 rano. W tych dniach nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00.  

 

4. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na potrzeby sióstr 



klarysek, na ten cel zebraliśmy 1410 zł. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu sióstr 

zakonnych serdecznie dziękujemy.  

 

5. Czynimy starania, aby z okazji jubileuszu 25-lecia powstania parafii, we wrześniu 

2021 roku, w naszym kościele powstała monstrancja przedstawiająca zarys Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, tulącej do serca eucharystycznego Jezusa. Zapraszamy 

do włączenia się w realizację tego dzieła. Ofiary na monstrancję można składać 

osobiście w kancelarii, w zakrystii lub poprzez konto bankowe, można także nabyć 

specjalną cegiełkę - osoby, wspólnoty, rodziny, firmy ... mogą na małej karteczce 

napisać zawierzenie, prośbę, podziękowanie ..., która zostanie umieszczona we 

wnętrzu monstrancji w specjalnej tulejce i pozostanie tam na zawsze. Koszt takiej 

cegiełki wynosi 1000 zł. Wszystkich darczyńców otaczamy naszą modlitwą.  

 

6. Rycerstwo Niepokalanej zwraca się z prośbą do rodziców, którzy podjęli za 

swoje dzieci Różę Różańcową pod patronatem św. Beretty Moli, aby 

kontynuowali w następnych miesiącach nowego roku kalendarzowego kolejne 

tajemnice różańcowe. Ważne jest, aby nie przerywać swoich modlitewnych 

zobowiązań. W najbliższy wtorek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Św. 

w intencji dzieci Róży Różańcowej, na którą serdecznie zapraszamy. Ze względu 

na ograniczenia w ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w naszej 

świątyni zachęcamy do uczestnictwa drogą internetową.  

   

7. W minionym tygodniu na remont elewacji kościoła zostały złożone ofiary 

bezimienne w wysokości 50 oraz 2x po 100 zł. Ofiarodawcom składamy 

serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

8. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2021 rok, opłatki oraz świece 

na stół wigilijny. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


