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„Bóg zapłać” za modlitwę i ofiary. Tradycyjnie w II niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episko-
patu Polski, jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy
włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś
przed  kościołami  w  całej  Polsce.  Nasza  pomoc  dotrze  do  ludzi  żyjących  w trudnych  warunkach  za
wschodnią granicą naszego kraju. W przyszłym tygodniu – kolekta na szczególne inwestycje parafialne.

O godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami adwentowymi.

W sklepiku do nabycia: poświęcone  opłatki,  figurki  Dzieciątka i  Aniołków,  świąteczne świece oraz
„Gość Niedzielny” opisujący m. in. formowanie się w Kościele dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi.
Są także piękne albumy z Ziemi Świętej. W Adwencie sklepik jest otwarty każdego dnia po roratach.
Dziękujemy Dzieciom Maryi za tę posługę.

Każdego dnia o godz. 17.00 całe rodziny, a szczególnie młodzież i dzieci gorąco zapraszamy na  RORATY.
Prosimy dorosłych o zachęcenie dzieci do udziału w tej szczególnej adwentowej modlitwie.

W środę o godz. 16.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek o godz. 17.00 – Msza Św. roratnia w intencjach zbiorowych o jedność naszej parafii. Inten-
cje można składać w kancelarii lub zakrystii bezpośrednio przed Eucharystią.

W czwartek o godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania z kl. 8 SP i 3 Gm.

W piątek o godz. 19.00 – spotkanie młodzieżowe.

W sobotę od godz. 9.30 – przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych parafian.

Zapraszamy do kancelarii parafialnej, która będzie czynna w tym tygodniu jeszcze o stałych godzinach:
we wtorek od 16.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 9.00. W tygodniu przedświątecznym kancelaria bę-
dzie zamknięta.

Przypominamy i zapraszamy do sali widowiskowej MOKSiR-u w sobotę o godz. 15.00 na projekcję fil-
mu pt. Chleb z nieba. Bilety w cenie 12 zł do nabycia w Domu Kultury.

W przyszłą niedzielę 16 grudnia w godz. od 15.00 do 19.00 zapraszamy na Plac Zwycięstwa na Jarmark
Bożonarodzeniowy. Czekać będzie na nas bogata oferta świąteczna i świąteczne rarytasy. O godz.18.00 –
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz uroczyste rozświetlenie choinki. Na mobilnej scenie  Kuźni
Kultury zaprezentują się podopieczni MOKSiR-u.
W przyszłą niedziele po Mszach Św. także dzieci ze świetlicy i szkółki sobotniej zaproszą nas na  kier-
masz ze świątecznymi wyrobami.

Potwierdzamy zmianę terminu naszej pielgrzymki do Fatimy i Portugalii. Odbędzie się ona w dniach od
10 do 16 czerwca 2019 r. Jest jeszcze parę wolnych miejsc. Być może właśnie ten termin będzie odpowia-
dał kolejnym chętnym. Osoby, które zadeklarowały bagaż dodatkowy proszone są o wpłatę należności
w zakrystii. Zapraszamy!

Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa
na Adwentowy czas!


