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Czas Adwentu to czas, w którym ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest 

najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej 

bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na 

Msze św. Roratnie w tygodniu na godz. 7.00  

 

Druga Niedziela Adwentu jest także Dniem Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka 

do puszek na ten cel przy wyjściu z kościoła. Dziękujemy za każdą ofiarę. 

Rzymskokatolicki Episkopat Ukrainy skierował List do Duchowieństwa i Wiernych Kościoła 

Katolickiego w Polsce. Abp Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, 

przekazał ten dokument na ręce abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski jako wyraz wdzięczności skierowany do Kościoła w Polsce. Zachęcamy wiernych do osobistej 

lektury tego listu. Dokument ten jest dostępny w katolickich serwisach internetowych a także na naszej 

stronie internetowej. Ojciec Sebastian wraz z zespołem pomocników powrócił szczęśliwie z Lwowa. 

Dziękujemy serdecznie za modlitwy w ich intencji i wszelką życzliwość. Refleksjami z pobytu na Ukrainie 

o. Sebastian podzieli się 1 stycznia podczas Mszy świętych.  

 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 

- w środę wspomnienie św. Ambrożego, bp i dK 

- w czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu 

Serafickiego. Zapraszamy chętnych, którzy pragnęliby pełnić posługę lektora na niedzielnych Mszach 

Świętych, po każdej mszy do zakrystii i w sobotę na zbiórkę ministrantów na godz. 10. 00 obok furty.  

W naszym kościele przy ołtarzu Matki Bożej można składać produkty żywnościowe o długim terminie 

przechowywania na paczki świąteczne dla ubogich i najbardziej potrzebujących. Od poniedziałku jest 

możliwość zaopatrzenia się przy furcie klasztornej w kalendarze na rok 2023 a od wtorku opłatki 

wigilijne które są znakiem budowania wspólnoty naszego Kościoła.  

Dochód z ofiar zostanie przekazany na prace remontowe w naszym klasztorze. 

Drodzy bracia i siostry zwracamy się z gorącą prośba o pomoc w budowaniu 

Bożonarodzeniowej stajenki. Od poniedziałku (tj. 5 grudnia) chcemy rozpocząć składanie elementów 

konstrukcji. Wszystkich chętnych tak panów jak i panie prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub osobiste 

w zakrystii po mszy świętej. Prace przy budowie żłóbka będą w godzinach wieczornych lub poza 

nabożeństwami. Już dzisiaj bardzo dziękujemy za waszą dyspozycyjność i pomoc w wyrojeniu 

świątecznym naszego kościoła.  

W następną niedzielę, tj. 11 XII, tutejsza wspólnota FZŚ zaprasza na Mszę Świętą o godz. 15.00.  

Wszystkim życzymy Błogosławionej Niedzieli i dobrego przeżywania Adwentu a solenizantom i 

jubilatom by Bóg udzielał im potrzebnych łask oraz aby Matka Boża wypraszała opiekę na każdy 

dzień. Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowania. 

POKÓJ I DOBRO 


