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Kalendarz liturgiczny
13/12 (pn) wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14/12 (wt) wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

12 grudnia 2021



Roraty
zapraszamy do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach 
świętych roratnich, które odbywają się od poniedziałku do piątku 
o godz. 6:15 w kalicy (wejśćie przez parking i zakrystię), a w sobo-
ty 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.

Nie wiadomo kiedy, a mamy już półmetek adwentu. Trzecia nie-
dziela to niedziela radości. Wsłuchując się w liturgię słowa może-
my mieć wrażenie, że nie tyle jesteśmy zaproszeni do radości, ale 
jesteśmy do niej wezwani, nie mamy wyboru, mamy wziąć w niej 
udział! Jakże może to być odmienne od tego co przeżywam.
Jak trudno przecież cieszyć się, kiedy wokół znów narasta nie-
pewność, kiedy pokój na świecie znów jest zagrożony, kiedy nasze 
plany są przekreślane lub nieustannie weryfikowane. Bóg, wzywa 
nas do radości trudnej. Do radości, która często jest oderwana od 
naszej codzienności. Radość, o orej slyszymy dzisjeszej niedzieli 
wynika z bliskości Boga. On jest blisko. On pragnie dać nam moc 
Ducha Świętego. On pragnie mieć nas dla siebie. 
Zapraszam każdego z Was, aby tej niedzieli prosić Pana Boga o 
doświadczenie Jego bliskości. Niech choćby małe doświadczenie 
Jego troski i miłości zaowocuje w nas radością, która da nam moc 
pokonywania naszych codziennych smutków i trosk. 

Trudna radość

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dotych-
czasowych spotkaniach. Wasza obecność i zaangażowanie jest 
ogromnym świadectwem wiary i troski o wspólne dobro Kościoła.
Ostatnie już spotkanie odbędzie się dziś 12/12 o godz 17:30. w domu 
parafialnym. Zapraszamy. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, ale 
termin ci nie odpowiadaja prosimy o kontakt: stignatius@jezuici.pl

Spotkania Drogi Synodalnej 

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu przy 
kościele.  

Pomoc dla bezdomnych
Czas Adwentu jest wyjątkową okazają do okazania serca i czynenia 
dobra drugiemu człowiekowi. W ramach pomocy bezdomnym 
zachęcamy Wam do wsparcia ich przynosząc w następną niedzielę 
skarpetki i ręczniki. Dziekujemy za okazaną pomoc.

Spowiedź
ostatnia przed świetami Bożego Narodzenia odbędzie się w piątek 
17 grudnia w czasie adoracji od godz 19:00 do 20:00. Nie będzie 
możliwości spowiedzi 31/12. 

o. Bogdan
Stan zdrowia o. Bogdana Leśniaka poprawiasię. W najbliższych 
dniach czekają go badania, które dokładnie określą jakie szkody 
wyrządziła choroba w jego płucach. Jest jednak pewne, że czeka 
go bardzo długa rehabilitacja. O. Bogdan przekazuje też wielką 
wdzięczność za pamięć i modlitwę. 


