
04.12.2016 - II Niedziela Adwentu 
 

- Wezwanie: „Nawracajcie się” zachęca nas do zmagania się z naszymi grzechami, bo nie 
chcemy przegapić nadchodzącego królestwa niebieskiego. Przygotujmy drogę dla Pana, 
podejmijmy wysiłek prostowania ścieżek swego życia i po prostu czuwajmy! 
- w tygodniu obchodzimy:   
- środa: Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła 
- czwartek 8.12. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
 

- godz. 17.00 - poniedziałek, środa i sobota - Roraty o NMP - zapraszamy  
z lampionami! Dzieci i ministranci mają konkurs: „W domu Królowej Maryi”.  
Do skarbony wrzucamy nasze prośby i podziękowania do Matki Bożej, które 
zawieziemy do Częstochowy. 
 

Niedziela 04.12.2016 - II Niedziela Adwentu 
8.oo   1) +Helena Kawecka z okazji urodzin i 4 miesiąc po śm., +Władysław Kawecki  
                    32 r. śm. i Tadeusz Kawecki 15 r.śm. 
  2) +Józef Korjat 24 r. śm. i Genowefa 
10.oo  +Rodzice: Janina i Henryk Kubowicz 
16.oo  +Janina Szczetyńska - jako dar od uczestników pogrzebu 
 

- poniedziałek i wtorek: +Janina Szczetyńska - jako dar od uczestników pogrzebu 
- czwartek - godz. 17.00:   +Witold Rybka 
 

Niedziela 11.12.2016 - III Niedziela Adwentu 
8.oo     +Stanisław Pętlicki - 1 r. śm. 
10.oo  +Adam Zakrzewski - 1 r. śm. i +Rodzice z obojga stron 
16.oo  +Janina Szczetyńska - 30 dzień po śmierci 
 

- W niedzielę 11.12. rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które przygotują nas  
i nasze Rodziny na Święta Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne w niedzielę na 
każdej Mszy św. a w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00 i 17.00. Spowiedź św. 30 min 
przed każdą Mszą św. Rekolekcje poprowadzi ks. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Biura 
Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy wszystkich! 
 

- Dzisiaj święcimy Opłatki na Wigilijne spotkania oraz sianko przygotowane przez 
ministrantów na wigilijne stoły - opłatki można nabyć w kościele, do naszych domów 
roznosić je będą również ministranci razem z ks. Piotrem. Ofiary za sianko na stoły 
wigilijne zasilą Fundusz Ministrancki, natomiast ofiary za opłatki w całości 
przeznaczymy na zapłacenie gazu na ogrzewanie kościoła.  
 

- Dziękujemy za liczny udział w Listopadowej Mszy św. gregoriańskiej za naszych 
Zmarłych, dziękujemy za złożone ofiary - 1/3 przekazaliśmy na zapłacenie drewna na 
wiatę parafialną, do której budowy jest już wszystko gotowe. 
 

- Gratulujemy Ministrantom, którzy zakończyli roczny konkurs: 1) Piotr Król  
2) Krzysztof Król 3) Tomasz Piotrowski.  Wszystkim dziękujemy za piękną służbę  
przy Ołtarzu 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę z Maróza Rodziny: 
Kozłowska Joanna, Gertruda, Ożdarska Weronika 
 

- Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego  


