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Dzisiaj kooczymy rekolekcje adwentowe w naszej Parafii. Dziękujemy O. Sebastianowi 
Stasiakowi OMI za wygłoszone nauki i umocnienie naszej wiary Bóg zapład! Życzymy 
błogosławieostwa Bożego w dalszej pracy misjonarskiej. 

Bóg zapład za przyniesione dary na „Paczuszkę dla Maluszka”. Artykuły te można jeszcze przynosid 
do kościoła w tygodniu i do Przystani za Wartą w środę od godz. 16.00 do godz. 18.00. 
Zgromadzone dary trafią do Domów Samotnej Matki i Domów Dziecka w całej Polsce. 
Dzisiaj jest zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj o godz. 18.30 rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. W tygodniu 
będzie ona o godz. 17.30. 

W czasie adwentu Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do soboty będą o godz. 18.00. 
Roraty dla dzieci - w poniedziałki, środy i piątki, a dla młodzieży i dla dorosłych - we wtorki 
i czwartki. 

We wtorek przypada Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to uroczystośd patronalna 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Mszę św. o godz. 
18.00. Będzie okolicznościowe kazanie. 
We wtorek w Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia NMP. od godz. 12.00 do godz.13.00 Godzina 
Łaski. W tym czasie będzie otwarty kościół i wystawiony Najświętszy Sakrament. 
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób, które ukooczyły 21 rok życia rozpocznie 
się w czwartek 10 grudnia o godz. 19.00 w Parafii Chrystusa Króla. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 
Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w sobotę 19 grudnia. Prosimy 
o potwierdzenie przyjęcia kapłana. 
Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i w tygodniu przed 
Mszą św. wieczorną. Około pół godziny przed Mszą św. ojcowie spowiadający są w konfesjonale. 

Opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże po 15 zł, małe po 6 zł) można 
nabyd w zakrystii. Za złożone ofiary Bóg zapład. 

Wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. W tym roku istnieje możliwośd krótkiej, indywidualnej wizyty 
duszpasterskiej na wyraźne zaproszenie przez wiernych. Kolędę planujemy w Nowym Roku, po 
feriach. Zaproszenia do wypełniania są na stoliku pod chórem. Do 20 grudnia proszę podpisane 
zaproszenie przynieśd do kościoła albo do biura parafialnego. Potem, według tych złożonych 
zaproszeo, zostanie ułożony plan Kolędy. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: polecamy wywiad z klerykiem 
Oskarem z naszej parafii o jego posłudze w szpitalu przy chorych na Covid-19 oraz kolejną częśd 
cyklu adwentowego „Objawiło się życie” . W Niedzieli: Sekrety dobrej spowiedzi; Regularna czy 
generalna; Od pobożności do dogmatu; Co mówi Duch Święty do Kościoła; Adwentowe smakołyki; 
Witamina słooca. 

Do wieczności odeszli: śp. Mariusz Utrajczak, Jan Bucholc, Hieronim Szweda. Wieczny 
odpoczynek… 
Dzisiaj jest w naszej Parafii Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. W intencji 
naszych rodzin: Pod Twoją Obronę … 
 


