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Dwa tysiące lat temu nad Jordanem, Jan Chrzciciel wołał: 
„Przygotujcie drogę Panu…”, w ten sposób zapowiadał 

nadejście Mesjasza. I stało się coś niezwykłego. Wielu ludzi zmieniło swoje życie tylko 
dlatego, że chcieli być blisko Boga, chcieli doświadczyć Jego obecności wtedy, kiedy miał 
przyjść. Przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski, aby usłyszeć wołanie: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, bo przyjście Zbawiciela jest już 
bliskie. Wspólnie z Janem Chrzcicielem wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który 
przychodzi w tej Eucharystii. 

 
o Kolekta drugiej Niedzieli Adwentu na potrzeby parafii, zaś przed kościołem po Mszy św. 

jest prowadzona zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. O jego sytuacji 
możemy przeczytać w naszej gazetce parafialnej. Przed kościołem został również 
zorganizowany nasz tradycyjny przedświąteczny Kiermasz. Zachęcamy do wzięcia w nim 
udziału. 

o Z tyłu kościoła można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, poświęcone 
opłatki, kartki świąteczne, kalendarze oraz lampiony. 

o Od poniedziałku do czwartku w salce o godz. 18.15 spotkania dla kandydatów  
do bierzmowania. 

o We wtorek o 19.00 w salce spotkanie Grupy Słowa Bożego. 
o Trwają duszpasterskie odwiedziny Rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest dostępny  

w gablotkach oraz na stronie internetowej.  
o Dzieci, młodzież i dorosłych serdecznie zapraszamy na Msze św. roratnie sprawowane  

w tygodniu wieczorem o godz. 17.00 od poniedziałku do piątku. Parafian, którzy chcieliby 
ufundować nagrody i upominki dla dzieci uczestniczących w Roratach, prosimy o ich 
składanie w zakrystii. 

o We wtorek o godz. 9.00 zapraszamy naszych Seniorów na Mszę św. i spotkanie w salce. 
o W środę po Mszy św. porannej Nowenna do MBNP. Zalecania można składać do koszyczka 

przy wejściu do kościoła. 
o W najbliższy piątek od godz. 9.00 przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych Parafian 

z posługą sakramentalną. Prosimy ich zgłosić w kancelarii parafialnej do czwartku 
włącznie. 

o O godz. 16.00 w salce spotkanie Grupy Miłosierdzia Bożego. 
o Polecamy prasę katolicką. 
o Dziękujemy Paniom troszczącym się o czystość i wystrój kościoła.  
o Za tydzień Trzecia Niedziela Adwentu – Niedziela Radości. Kolekta na naszą parafię. 

 
Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, niech pobudzi naszą wiarę, dzięki 
której będziemy mogli wyprostować wszystkie zakręty na drodze do nieba. 

 


