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III  Niedziela Adwentu 
1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu” 

nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i 

wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również dziś różowy kolor świecy w wieńcu 

adwentowym.  

 

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy 

wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości 

 

2. Jutro, w poniedziałek 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój 

dla naszej ojczyzny.  

 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Nowenny adoruje Róża Św. Matki 

Bożej Pocieszenia z Trześni Janiny Gamoń.  

 

4. Roraty –Msze Święte sprawowane są w dni powszednie o godz. 615. Serdecznie zapraszamy! Zabierzmy 

ze sobą lampiony 

 

5. W 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. 

 

Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie 

do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w 

naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu 

owczarni Chrystusowej. 

 

6. Rekolekcje adwentowe od piątku do niedzieli. Plan rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń. 

 

7. 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. 

 

8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 1 do 15  za sprzątanie i kwiaty do 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 16 do 30.    

 

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. 
  

 

 

 

 

 


