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PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

1.Żywy Różaniec. Pierwsze spotkanie dla wszystkich członków pierwszej Róży będzie dzisiaj
( w niedzielę ) - 3 grudnia br. o 17:00 w domu katolickim.
2. Druga Róża Różańcowa. Zebranie dla II Róży i wszystkich chętnych będzie w
poniedziałek – 04 grudnia br. o godz. 19:00 w domu katolickim.
3. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dziś - w I niedzielę Adwentu można już zakupić
świecę wigilijną. Ofiary tak zebrane będą wielką pomocą dla wszystkich dzieci, które
potrzebują wsparcia ze strony naszego CARITAS. Większe świece kosztują 16 zł., a małe 6 zł.
4. Roraty. Msza św. roratnia będzie o 18:00 w dni powszednie od poniedziałku – do piątku
każdego tygodnia. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież. Bardzo mile będą
widziane w ich rękach lampiony. Dzieci po każdych roratach mogą liczyć na niespodzianki.
5. Katecheza do Bierzmowania. Kolejna katecheza odbędzie się we wtorek za dwa
tygodnie o godz. 19:00.
6. Spotkanie dla Rodziców kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie to odbędzie się w
czwartek - 14 grudnia br. o godz. 19:00
7 . Spowiedź święta. W niedziele i święta spowiadamy w czasie każdej Mszy św. W dni
powszednie przed Mszą św. o 9:00 i 18:00.
8. Nabożeństwa w dni powszednie. W środę będzie nabożeństwo do Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy o 17:30, a w piątek do Miłosierdzia Bożego o 17:30
9. Pierwszy czwartek miesiąca. W czwartek o 17:30 będziemy modlić się za kapłanów i o
liczne nowe powołania kapłańskie.
12. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii. Nie ma doskonalszego prezentu jak ofiarowana Msza św. w intencji najbliższych.
13. Rekolekcje adwentowe. Rekolekcje adwentowe u nas rozpoczną się za tydzień.
Rekolekcje poprowadzi Ks. Prof. Maciej Bała z Warszawy. Można zgłaszać osoby obłożnie
chore, abyśmy mogli je odwiedzić w przyszły poniedziałek. Plan Rekolekcji jest już

udostępniony w gablotach, w Niezbędniku i na stronie internetowej naszej Parafii.
14. Namaszczenie Chorych. W przyszły poniedziałek - w czasie Mszy św. o 9:00 będziemy
udzielać Sakramentu Namaszczenia Chorych. Ten Sakrament może przyjąć każdy kto ma
więcej jak 60 lat. Młodsi, o ile są chorzy. Wcześniej trzeba pójść do Spowiedzi, aby nie
mieć grzechu ciężkiego.
14. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 23 numer naszego

15. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to bogato ilustrowane tygodniki.
16. Poświęcenie opłatków wigilijnych. Dzisiaj poświęciliśmy dla naszej Parafii wszystkie
opłatki, które będą najpiękniejszą częścią Wieczerzy Wigilijnej. Opłatki te sprowadzamy z
Poznania od Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. W Adwencie należy je odebrać od p.
Kościelnego. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na ogrzewanie naszego
kościoła.
17. Z żałobnej karty. W minionym tygodniu w naszym kościele odbyły się dwa pogrzeby:
zmarli: Wanda Grzyb, lat 93 z Gdańska Oliwy i Paweł Rądlewski, lat 54 z ul. Aleksandra
Majkowskiego z Sopot.
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