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16 – 23 grudnia 2018 

Trzecia Niedziela Adwentu wzywa nas do radości. Pierwsze 
przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim 
ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy 

świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na 
ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla wszystkich 
chrześcijan znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może. 

 

o Kolekta Trzeciej Niedzieli Adwentu – Niedzieli Radości – Gaudete, na potrzeby parafii. 
o Z tyłu kościoła można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, poświęcone opłatki, 

kartki świąteczne oraz kalendarze. 
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 od 9.00 zapraszamy Panów dysponujących czasem wolnym do prac w kościele 
przy świątecznym wystroju świątyni. Panie prosimy do strojenia kościoła w piątek o 9.00. 

o W środę po Mszy św. porannej Nowenna do MBNP. 
o W najbliższy piątek o godz. 14.30 Msza św. i od 15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
o Także w piątek o godz. 19.00 Msza św. młodzieżowa. Wcześniej, od 18.00 okazja  

do spowiedzi św. przedświątecznej dla młodzieży.  
o W sobotę o 10.00 przedświąteczna spowiedź dzieci. Spowiedź dla dorosłych w sobotę od 

18.00 do 20.00.  
o W sobotę o godz. 16.00 Msza św. w int. Amazonek i osób niepełnosprawnych. Po niej 

spotkanie w salce. 
o Polecamy prasę katolicką. 
o W kancelarii można nabyć bilety na widowisko „Betlejem w Spodku”. Koncert odbędzie się 3.I  
o Przyszłoroczna piesza pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie 21-24 czerwca. 
o Dziękujemy Paniom troszczącym się o czystość i wystrój kościoła. Słowa wdzięczności dla 

wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia kiermaszu 
świątecznego. Dziękujemy również Paniom z Zespołu Charytatywnego za przygotowanie 
paczek świątecznych dla naszych chorych. Wyrazy podziękowania dla Pana Grzegorza za 
prace konserwacyjne związane z nagłośnieniem. 

o Za tydzień Czwarta Niedziela Adwentu. Kolekta na naszą parafię. Okazja do spowiedzi pól 
godziny przed Mszą świętą oraz od 14.oo do Mszy św. o 16.30.  

o W Wigilię Bożego Narodzenia spowiedź św. od 9.00 do 12.00. 

Wdzięczni Bogu za to, że przychodzi do nas w każdej Eucharystii, w której przynosi zbawienie  
i okrywa nas Bożą sprawiedliwością i miłością. W duchu wdzięczności, przyjmijmy 
błogosławieństwo Trójjedynego Boga, który niech będzie dla nas jedyną radością w dzisiejszym 
świecie. 


