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1. Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny pod hasłem „Posłani
w pokoju  Chrystusa”,  w  którym  chodzi  o  ukazanie  konsekwencji  udziału
w Eucharystii, o przejście od tajemnicy, w którą wierzymy i którą celebrujemy, do
tego, by stała się zasadą nowego życia. Realizacja tego programu polegać ma na
szukaniu odpowiedzi, jak żyć życiem Chrystusowym w codzienności, jak się nim
dzielić i jak rozwijać eucharystyczny styl życia na co dzień.

2. W Adwencie zapraszamy na Roraty - Msze oczekiwania z Matką Bożą na przyjście
Zbawiciela,  odprawiane  codziennie  o  godz.  645.  Dzieci  z lampionami  zapraszamy  w
codziennie,  bo mamy do zrealizowania  wspaniały program przygotowania  do Bożego
Narodzenia.

3. Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe, które w tym roku wyjątkowo rozpoczniemy
w IV Niedzielę Adwentu 13 grudnia, które poprowadzi Ojciec Michalita Robert Ryndak,
którego pamiętamy z dni skupienia z racji Święta Św. Michała Archanioła.

4. We wtorek 30 listopada będziemy przeżywali Święto św. Andrzeja Apostoła, który jest
patronem naszego Pasterza, Ks. Bpa. Andrzeja Franciszka Dziuby. Zapraszamy na Mszę
św. celebrowana przez dostojnego solenizanta o godz. 1800.

5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy do skorzystania
z Sakramentu Pokuty w czasie porannych Mszy św. o godz. 645, 730, 800 i 900. Po południu
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusowej o godz.
1500, o 1600 Msza święta dla dzieci i młodzieży, o 1700 Różaniec. Wieczorem spowiedź i
Msza święta o godz. 1800. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi jak zawsze po Mszy św. o godz. 900. Comiesięczne wizyty u chorych w grudniu
będą związane z rekolekcjami parafialnymi i  przypadną w sobotę przed IV niedzielą
adwentu – tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

6. Przy bocznym wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką, a także w
świece wigilijne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym. Są tam też
także papierowe torby, które możemy pobrać bezpłatnie, aby przygotować w nich dar dla
ubogich naszej parafii. Chodzi tu o dokonanie zakupów z najpotrzebniejszych artykułów
spożywczych o przedłużonej dacie przydatności do spożycia i chemii dla gospodarstwa
domowego. Torby z zakupami przyniesione do kościoła zostaną następnie przekazane
osobom  i  rodzinom,  które  już  składają  w  kancelarii  parafialnej  podania  o  pomoc
świąteczną. 

7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Zofię Rutkowską;
+Śp. Krystynę Bazak;
+Śp. Zygmunta Kołodziejskiego;
+Śp. Wacławę Gostyńską;
+Śp. Andrzeja Kapustę
+Śp. Aleksandrę Bartos



Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


