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„Bóg zapłać” za modlitwę i ofiary. Tradycyjnie w II niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Pol-
ski, 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 Nie-
dzielny” opisujący m.  in.  historię  domu Matki  Bożej  przeniesionego do Loreto oraz o początkach niezwyklej
Wspólnoty Taize. W Adwencie sklepik jest otwarty każdego dnia po roratach. Dziękujemy Dzieciom Maryi za tę
posługę.

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

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

W piątek o godz. 17.00 – Msza Św. roratnia w intencjach zbiorowych o jedność naszej parafii. Intencje można
składać w kancelarii lub zakrystii bezpośrednio przed Eucharystią.

Spotkanie młodzieżowe w piątek o godz. 18.30.

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

Z tyłu kościoła można od wolontariuszy odebrać pustą „Tyta miłosierdzia”, którą napełniamy prezentami i długoter-
minowymi produktami żywnościowymi. Napełnioną „tytę” przynosimy do sklepiku w 3. niedzielę adwentu, tj. 15
grudnia. O szczegóły można dopytać wolontariuszy z tyłu kościoła. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św
i ich rodziców. Dzieci otrzymają poświęcone modlitewniki „Droga do Nieba”. Książeczki można będzie nabyć bez-
pośrednio przed Mszą Św. w zakrystii.

Została ukonstytuowana Nowa Parafialna Rada Duszpasterska. W jej skład wchodzą (wg porządku alfabetyczne-
go):  ks.  Joachim  Koza,  p.  Sabina  Chroboczek-Wierzchowska,  p.  Maria  Czerwińska,  p.  prof.  Alfred  Czogała,
p. Wojciech Gdesz, p. Łukasz Jaworski, p. Irena Kalemba, p. Monika Kostka, p. Bernard Kowol, p. Danuta Nowak,
p. Maria Przybyła, p. Rita Serafin, p. Andrzej Spałek, p. Tomasz Tiszbierek, p. Ilona Wróbel. Zaprzysiężenie nowej
Rady będzie miało miejsce na nieszporach w przyszłą niedzielę. Mijającej Radzie jeszcze raz gorąco dziękujemy,
a nowej życzymy światła Ducha Św. na czas tej posługi.

Z  radością  informujemy,  że  nasz  kleryk  Przemysław  Pawlak w  dniu  dzisiejszym otrzymał  posługę  akolitatu
i możliwość noszenia stroju duchownego. Cieszymy się tym kolejnym krokiem Przemka do święceń kapłańskich.
Udało się sprowadzić parę kalendarzy na 2020 rok opisujących życie w naszym diecezjalnym seminarium duchow-
nym. Są do nabycia u ministrantów z tyłu kościoła.

Proszono nas o dwa ogłoszenia:
 w środę 11.12 o godz. 19.00 Teatr Senioralne Forte zaprasza do Domu Kultury na widowisko pt.: „W dro-

dze na Wigilię”. Wstęp wolny.
 w sobotę 14 grudnia od godz. 16.00 Dom Kultury zaprasza na Plac Zwycięstwa na Jarmark Bożonarodze-

niowy. Tam bogata oferta świąteczna i świąteczne rarytasy.

Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa
na Adwentowy czas!


