
11.12.2016 - III Niedziela Adwentu - REKOLEKCJE PARAFIALNE 
 

- Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, który niesie 
wybawienie ubogim, chorym, słabym i nieszczęśliwym. To właśnie ich szczęście ma być 
dla uwięzionego Jana Chrzciciela znakiem, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. 
Stawajmy dziś przed Panem nie jako duchowi bogacze, którzy sądzą, że mają dość 
zasług, aby wymagać od Niego konkretnych łask, lecz jako ubodzy, którzy oczekują Jego 
przyjścia z wiarą, odwagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już niebawem, aby okazać 
nam swoje miłosierdzie.  
Rozpoczynamy dziś rekolekcje adwentowe, które poprowadzi o. Tobiasz Zarzecki OCD - 
karmelita. 
 

- w tygodniu obchodzimy:   
- wtorek: Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy 
- środa: Św. Jana od Krzyża, Prezbitera i Doktora Kościoła 
 

- rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które przygotują nas i nasze Rodziny na 
Święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj nauki rekolekcyjne na każdej Mszy Świętej,  
a w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00 i 17.00. Spowiedź św. 30 min przed każdą 
Mszą Świętą  
 

- poniedziałek, środa i sobota - godz. 17.00 - 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 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 
 
 

Niedziela 18.12.2016 - IV Niedziela Adwentu 
8.oo     +Marianna Szydłowska - 6 r. śm. oraz +Władysław 
10.oo  +rodzice: Katarzyna - 11 r. śm. i +Paweł Zinczuk 
16.oo  +dziadkowie: Marta i Józef Kubowicz oraz Aleksandra i Jan Mazurek 
 
 

- Dzisiaj o godzinie 16.00 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się  
do przyjęcia Pierwszej Komunii 
 

- Za tydzień na Mszy Świętej o godzinie 16.00 - spotkanie dla kandydatów  
do Bierzmowania 
 

- Przypominamy - poświęcone opłatki można nabyć w kościele, do naszych domów 
roznosić je będą również ministranci razem z ks. Piotrem. Ofiary za opłatki w całości 
przeznaczymy na zapłacenie gazu na ogrzewanie kościoła. Ministranci rozprowadzają 
również sianko na stoły wigilijne, ofiary składane przy tej okazji zasilą Fundusz 
Ministrancki.  
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę Rodziny z Maróza: Poczta, 
Leśniewscy, Kalisz-Martyniuk-Różyccy 
 

- Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego  
 

- Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach - wsłuchajmy się w nauki rekolekcyjne, 
skorzystajmy z sakramentu pojednania - przygotujmy serca na przyjście Pana 


