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Dzisiaj rozpoczynamy Nowy Rok liturgiczny i duszpasterski. Szczególnym znakiem
adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w roratach, czyli Mszach Świętych ku
czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych w poniedziałki, środy i soboty o godz.
7.00. Tradycyjne roraty to pierwsza Msza św. o wschodzie słońca, z naturalnym przejściem z
ciemności do światła. Bez względu na wiek zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych
lampionów oraz serduszek z papieru z wypisanym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą
dokonanego dobrego uczynku – na każdych roratach będzie losowana nagroda. W dni, kiedy
odprawiamy roraty – nie będzie Mszy św. o godz. 9.00.
W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe
ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się w III Niedzielę Adwentu,
wygłosi w naszej wspólnocie ks. dr Krystiam Kletkiewicz. Już dziś zaplanujmy swój udział w
tym wydarzeniu.
Na progu nowego roku liturgicznego powierzajmy wszystkie sprawy Kościoła, parafii i naszych
rodzin opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nowenna do Matki Bożej w środy o godz.
17.30. Intencje na nowennę można składać w zakrystii.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne
nabożeństwa w czwartek i piątek o godz. 17.30, w sobotę po roratach różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu NMP. W piątek ks. Zygfryd odwiedzi chorych z posługą sakramentalną,
ks. Proboszcz w sobotę.
Msza św. z modlitwą o dobrą żonę i dobrego męża za tydzień o godz. 16.00
Poświęciliśmy dziś opłatki wigilijne, które przy wyjściu z kościoła są dostępne u naszego
pana kościelnego. Ofiary składane podczas nabywania opłatków, przeznaczone są na pomoc w
realizacji wymiany oświetlenia w prezbiterium, którą zrealizujemy w tym miesiącu. Zachęcamy
także do wsparcia „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” przez zakup świecy Caritas. Za
tydzień przypada II niedziela miesiąca taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.
Przy wyjściu z kościoła dostępna jest prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny oraz
Barka.
Po Mszy św. zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej na kawę i domowe ciasto.

