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4 grudnia 2022 rok 

2 Niedziela Adwentu 

 

1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na 

Narodzenie Pana Jezusa.  

2. We wtorek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, 

biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie 

życzliwości i dobroci wobec wszystkich, popartej darem modlitwy.  

3. W czwartek, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, 

która została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. W objawieniu, które miało 

miejsce 8 grudnia 1947 r. we Włoszech Maryja powiedziała: „Życzę sobie, aby 

każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego 

świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Jeśli ktoś 

nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, 

ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask”. W tym dniu w kościele 

parafialnym Msza Święta o godz. 1200 i adoracja w godzinie łaski.  

4. Dziś po mszy Świętej o godz. 1100 poświęcenie medalików dla dzieci 

przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej, a po Mszy spotkanie z rodzicami. 

5. Msze Święte roratnie sprawowane są codziennie o godz. 615. Serdecznie 

zapraszamy do licznego udziału. 

6. W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz 

opłatki na stół wigilijny ofiara za opłatki przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła. 

7. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, taca przeznaczona na cele gospodarcze. Bóg 

zapłać za składane ofiary. 

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Śp. Marek 

Czerepak. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. 

9. Wszystkich solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w 

miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej. 


