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Czas spotkania z Bogiem

Kalendarz liturgiczny
30/11 (wt) Święto św. Andrzeja, apostoła
03/12 (pt) wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
04/12 (sb) wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy

28 listopada 2021



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w piątki w czasie adoracji od godz 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. Nie ma możli-
wości spowiedzi w czwarte piątki miesiąca. 

Nabożeństwo pojednania
odbędzie się 10 grudnia. W czasie adoracji od godz 19:00 będzie 
można przystąpić do spowiedzi św. Będzie to dobry czas, aby przy-
gotować się duchowo do przeżywania świąt Bożego Narodzenia.

Roraty
zapraszamy do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach 
świętych roratnich, które rozpoczną się jutro i będą odbywały się 
od poniedziałku do piątku o godz. 6:15 w kalicy (wejśćie przez 
parking i zakrystię), a w soboty o 7:00 w kościele. Można rezerwo-
wać intencje na Msze roratnie. 

Dziękujemy Agnieszce
która od trzech lat dzieliła się z nami swoim talentem muzycznym 
i wolkanym, uświetniając Msze św. dla rodzin z dziećmi. Dzięku-
jemy za Twoją obecność między nami i gotowość do posługi. Twój 
głos zapamiętamy na długo ale rozumiemy, że taki talent musi się 
rozwijać. Życzymy Ci, aby droga którą wybrałaś była tą właściwą. 
Niech dobry Bóg Cię prowadzi i niech Ci błogosławi. Odwiedź nas 
czasem! Dziękujemy!

Jeśli jeszcze masz w głowie wspomnienia z wakacji, albo już my-
ślisz o następnych, to dobry znak, bo Adwent jest gdzieś pomię-
dzy, i jest to dobry czas żeby zebrać wspomnienia i zobaczyć czego 
bym chciał. Ewangeliczny obraz zaczyna się od katastroficznej 
wizji przychodzenia Syna Bożego, co doskonale może pasować do 
paniki, kiedy myślę sobie o postanowieniach, które powziąłem do 
zrealizowania lub wdrożenia we właśnie mijającym roku. Może 
nie być łatwo stanąć twarzą twarz z prawdą o tym jak potoczył się 
mijający rok. Może nie być łatwo stanąć twarzą w twarzy z przy-
chodzącym Bogiem, bo każdy z nas doświadcza słabości, a może 
nawet myśli, że nie jest w wystarczająco dobrej „formie duchowej”, 
żeby mówić o spotkaniu z Nim. Z drugiej strony jeśli nadal czy-
tasz te słowa to znaczy, że znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach i 
ziemii sugerują, że dla ciebie jest druga cześć dzisiejszej ewangelii: 
czuwaj, nie daj się lenistwu, żyj prawdziwie, módl się, planuj świa-
dome życie! Niech ten adwent dla każdego z nas będzie czasem 
spotkania z Bogiem, Bogiem który nas lubi a nawet kocha, który 
lubi naszą codzienność, który z miłości do każdego z nas chciał 
narodzić się jako człowiek.

I Niedziela Awentu

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział 
w spotkaniu w ubiegłą niedzielę. Cenimy sobie Waszą obecność i 
zaangażowanie w życie Kościoła.
Spotkania dla dorosłych zaplanowaliśmy na sobotę 4/12 o godz. 
18:00 oraz niedzielę 12/12 o godz 17:30. Spotkania te odbęda się 
w domu parafialnym. Jeśli chcesz wziąc udział w spotkaniu, ale 
terminy ci nie odpowiadaja prosimy o kontakt: stignatius@jezuici.pl

Spotkania Drogi Synodalnej 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Msza św., a po niej adoracja w poniedziałek o godz. 19:30. 
Zapraszamy!


