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Szczególnym znakiem adwentowego czuwania jest udział w roratach, czyli Mszach Świętych
ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych codziennie od poniedziałku do soboty o
godz. 7.00. Tegoroczne spotkania adwentowe przybliżą nam tajemnicę Mszy Świętej.
Zachęcamy wszystkich, bez względu na wiek do przyniesienia tradycyjnych lampionów oraz
serduszek z papieru z wypisanym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą dokonanego dobrego
uczynku – na każdych roratach będzie losowana niespodzianka. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy i wędrówki drogami Adwentu.
W okresie Adwentu w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 9.00.
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 piątek po wieczornej Mszy św. do godz.
20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem i śpiewem
naszego parafialnego zespołu muzycznego. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z
sakramentu pokuty i pojednania. W sobotę, po roratach odmówimy różaniec, włączając się
w ogólnopolską inicjatywę celebracji modlitewnych ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
Poświęciliśmy dziś opłatki wigilijne, które przy wyjściu z kościoła są dostępne u pana
kościelnego. Ofiary składane podczas nabywania opłatków pomogą nam w kończącym się roku
uregulować nasze zobowiązania, m.in. wobec Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Zachęcamy także do wsparcia „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” przez zakup świecy
Caritas.
Zapraszamy również do włączenia się w świąteczną akcję Caritas pod hasłem „Tytka
Miłosierdzia”. W zakrystii można odbierać papierowe torby, następnie wypełnić je artykułami
żywnościowymi o długim terminie przydatności do spożycia (maksymalnie 10 kg) i odnieść je
do zakrystii do 15 grudnia. Dary te trafią do osób potrzebujących w naszej parafii.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny oraz
parafialny biuletyn Barka.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Za ofiarodawców modlimy
się podczas mszy św. sprawowanych za parafian.
Na koniec pomódlmy się gorliwie o ustanie epidemii w Polsce i na świecie: Pod Twoja
obronę…

