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Spotkanie ze Świętym 

 6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla więk-

szości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajo-

mość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo 

przecież przynosił nam prezenty. Tak naprawdę zupełnie go wtedy jesz-

cze nie znaliśmy. A czy dziś wiemy, kim był Święty Mikołaj?  

 Każde dzieło, które zakłada pomoc ludziom, otwiera nowe perspek-

tywy na spotkanie z Bogiem. Jeśli służymy innym, czerpiemy z tego 

ogromną radość dla siebie. I w tym roku w wielu miejscach pojawił się  

św. Mikołaj. Podróżował w towarzystwie pomocników - aniołów i pukał do 

drzwi ludzi starszych, chorych i samotnych. Był gościem wyczekiwanym 

ze zniecierpliwieniem. Odwiedził również nasz parafialny Kościół.  
 



 

     



● Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Zapraszam na Nieszpory 

o godz. 1630.  

● Dzieci i młodzież zapraszam codziennie na Roraty o godz. 18.00, w śro-

dę o godz. 8.00, a w sobotę o godz. 7.00. 

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do 

Bierzmowania z klasy VIII. 

● We wtorek po Roratach adwentowe spotkanie dla Rodziców klasy III. 

● Spowiedź św. przed każdą Mszą św. 

● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane są świece  

i opłatki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji 

Charytatywnej Caritas. Z tyłu za ławkami znajduje się kosz na dary mate-

rialne oraz skarbona, z której datki przeznaczone są na wsparcie dla po-

trzebujących w naszej parafii. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest okazją 

do dzielenia się z bliźnimi, aby wszyscy mogli przeżyć godnie i radośnie 

ten święty czas. 

● Plan wizyt kolędowych w gablotce.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Czysta wśród skalanych - Czym jest niepokalane poczęcie i w jaki 

sposób formował się ten dogmat Kościoła?  

Ponadto w Gościu: 

• „Małe cuda są po coś”, czyli niezwykła historia niewidomej kobiety, która 

zaadoptowała niewidomą i niesłyszącą dziewczynkę z Indii;  

• o marnowaniu jedzenia, które stało się wielkim problemem również  

w Polsce. 

 ● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 

“Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary, także za złożone przed kościołem  

na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

 

 

W czwartek 3 stycznia 2019 roku o godz. 19.00 odbędzie się kolejna edy-

cja koncertu „Betlejem w Spodku”. Bilety w cenie: 50; 60 i 80 zł. można 

nabyć  w zakrystii. 
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10 XII 

Poniedziałek 

 

g. 1000 

g. 180 

- W kaplicy na cmentarzu pogrzeb + Bolesława Piechaczka 

Roraty 

- Za + Małgorzatę Kłyk w 1. rocznicę śmierci 

11 XII 

Wtorek 
Wsp. św. Damaze-

go I, papieża 

g. 1800 Roraty 

- Za ++ rodziców Stanisława i Dorotę Jaskółka w dniu uro-

dzin 

12 XII 

Środa 
Wsp. NMP  

z Guadelupe 

g. 700 

g. 800 

 

- Za + Jadwigę Derner w dniu urodzin 

Msza św. szkolna - Roraty 

- Za dzieci szkolne, które w grudniu obchodzą urodziny 

13 XII 

Czwartek 

Wsp. św. Łucji 

dz. i męcz. 

g. 1800 Roraty 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 

Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski,  

prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Andrzeja Maj-

cher z okazji 50. rocznicy urodzin                  Te Deum 

14 XII 

Piątek 
Wsp. św. Jana od 

Krzyża, prezb.  

i dra 

g. 1800 Roraty 

- W intencji młodzieży 

15 XII 

Sobota 

g. 700 

 

 

g. 1800 

 

Roraty 

- Za + Wernera Klopek w rocznicę śmierci oraz pokrewień-

stwo z obu stron 

- Za + Reginę Kowalcze w 2. rocznicę śmierci oraz z okazji 

urodzin 

16 XII 

3. Niedziela 

ADWENTU 

 

GAUDETE 

 

 

 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ rodziców Alfreda i Martę Kowolik, męża Jana Kań-

duła, siostrę Hilarię oraz siostrzeńca Stefana 

- Za roczne dziecko- Emilię Urbańską, rodziców oraz 

chrzestnych 

Nieszpory 

- Za ++ rodziców Floriana i Marię Piguła, Huberta i Joannę 

Foik 


