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1. Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy.  Serdecznie witamy prowa-

dzącego, Ojca Misjonarza Wiesława Bajora z klasztoru Ojców Redemptorystów w Gdyni. Szcze-

gółowy program rekolekcji znajdziemy w gazetach parafialnych i w gablocie przed kościołem.

2. Dzieci  przygotowujące się do rocznicy I Komunii  św.  spotykają się wraz z Rodzicami na

Mszy św. inicjacyjnej dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym kościele.

3. Nieszpory,  dziś o godz. 1815.

4. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia o godz. 630.

Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby przyniosły ze sobą lampio-

ny. Po Mszach św. roratnich zapraszamy dzieci na śniadanie do sali św. Józefa.

5. Wigilia w tym roku przypada w przyszłą niedzielę. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wie-

czerzy wigilijnej. Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, łamanie

się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy zachowajmy nasze tradycyjne, polskie zwy-

czaje, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie stawiać na stół alkoholu. Tego dnia porządek Mszy

św. jak w każdą niedzielę i  Pasterka o godz. 2400.

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując deklarację

wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej

raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynie-

nia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej

świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii,  bądź pozostawić na którymś z

bocznych ołtarzy w kościele.

7. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

8. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny można dziś nabyć przy wyjściu z

kościoła. Przy okazji można kupić płytę CD wydaną przez Ojców Redemptorystów z pieśniami

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką organową. Będzie to piękne

dopełnienie adwentowego czuwania z Maryją i doskonały prezent pod choinkę. Cena płyty – 20

zł.

9. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowadzają dziś

ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej

wkładki i fundusz ministrancki.

10.  Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.


