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II  Niedziela Adwentu 
1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. 

Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą.  

 

2. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. To 

dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, 

szczególnie najbardziej potrzebujących.  

 

3. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez 

zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku. Dzisiaj jej 

wyrazem jest także śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W środę 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Nowenny adoruje Róża Św. Bernadety z  

Sokolnik pani  Eugenii Zych. Po Nowennie spotkanie Akcji Katolickiej na wikarówce. Serdecznie 

zapraszamy do zaangażowania się w działalność Akcji Katolickiej. 

Zapraszamy Rodziców i dzieci z klas III z całej parafii, którzy przygotowują się do I Komunii Świętej, 8 

grudnia godz. 1700 na Mszę Świętą z poświęceniem łańcuszków z cudownymi medalikami w kościele w 

Trześni. Po Mszy Świętej kolejne spotkanie z Rodzicami. 

 

4. Msze Święte roraty sprawowane są codziennie o godz. 615. Serdecznie zapraszamy! Zabierzmy ze sobą 

lampiony 

 

5.  Piątek   o godz. 1630  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W czasie 

adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Codziennie kapłani posługują w konfesjonale 

przed Msza Świętą. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu. 

 

6. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do 

wsparcia tej inicjatywy. W zakrystii są także do nabycia pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. 

 

7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Saskie Góry numery od 16 do końca ulicy za sprzątanie i 

kwiaty do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 1 do 15.    

 

8. Zmarłym w ostatnim czasie w listopadzie wypraszajmy łaskę nieba: Wieczny odpoczynek racz im dać, 

Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 

9. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 

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


