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wszyscy ludzie ujrzą zbawienie

Kalendarz liturgiczny
6/12 (pon) wsp. św. Mikołaja, biskupa
7/12 (wt) wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8/12 (śr) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

5 grudnia 2021



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. 
W miesiącu grudniu możliwość spowiedzi będzie jeszcze tylko w  
piątek 17/12.

Roraty
zapraszamy do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach 
świętych roratnich. Roaraty są od poniedziałku do piątku o godz. 
6:15 w kaplicy (wejście przez parking i zakrystię), a w soboty o 
7:00 w kościele. Można rezerwować intencje na Msze roratnie. 

Kalendarze, sianko, opłatki
Po Mszy św. z tyłu kościoła przy wyjściu, jest możliwość nabycia 
opłatków, sianka oraz ciekawych kalendarzy na rok 2022.

Dziś w Ewangelii spotykamy Jana Chrzciciela. Bóg skierował do 
niego swoje słowo, kiedy ten przebywał na pustyni. Ten drobny 
szczegół jest jednak ważny. W języku biblii pustynia jest miejscem 
człowiekowi nieprzyjaznym, wrogim. Jan otrzymuje słowo od 
Boga w stanie zagrożenia, kiedy jest w niebezpieczeństwie. Mocą 
tego słowa idzie Jan i nawołuje do nawrócenia, do porządkowania 
swojego życia. 
Otrzymać od Boga wsparcie w trudnej sytuacji, czy wówczas kiedy 
grozi nam niebezpieczeństwo nie oznacza jedynie przetrwać, ale 
oznacza drogę, która przekracza nasze dotychczasowe zachowania 
czy aspiracje. W czasie adwentu czekamy na Jezusa, który ma moc 
przemienić nasze życie. Jeśli jest więc coś czego się boisz lub co ci 
zagraża wiedz, że Jezus przychodzi by razem z tobą przejść przez 
drogę wyrównywania i prostowania twoich trudności. Pamiętaj-
my, jednak, że jest to wspólna praca i droga z Jezusem. 

II Niedziela Awentu
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spo-
tkaniu w minioną sobotę. Wasza obecność i zaangażowanie jest 
ogromnym świadectwem wiary i troski o wspólne dobro Kościoła.
Ostatnie już spotkanie odbędzie się w niedzielę 12/12 o godz 17:30. 
w domu parafialnym. Zapraszamy. Jeśli chcesz wziąc udział w spo-
tkaniu, ale termin ci nie odpowiadaja prosimy o kontakt: stigna-
tius@jezuici.pl

Spotkania Drogi Synodalnej 

Seminarium odnowy wiary 
zakonczenie
6/12 o godz 19:30 w kościele zapraszamy na spotkanie na zako-
czenie Seminarium, podczas którego będziemy modlili się o dary 
Ducha św. dla uczestnikoów seminarium oraz dla wszystkich wie-
nych z naszej parafii.

Pomoc dla bezdomnych
Czas Adwentu jest dobrą okazają do okazania serca, troski o dru-
giega człowieka. W ramach pomocy bezdomnym prosimy Was o 
wsparcie.  Jesli możecie, to prosimy was o przyniesienie w następną 
niedzielę czapek, szalików i rękawiczek. Większośc z anszych pod-
opiecznych to mężczyźni. Z góry dziękujemy za zaangażowanie.


