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IV  Niedziela Adwentu 

1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego 

oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby 

nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę 

narodzin Syna Bożego. 

 

2. Wtorek 21 grudnia w kościele parafialnym spowiedź adwentowa od godz. 1500 do 1800. 

Codziennie spowiedź przed Roratami i po południu od godz. 1630 do 1700. 

 

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

Anny z Trześni pani Anny Guźla. 

 

4. Do piątku włącznie Msza Święta roraty sprawowana codziennie o godz. 615. Serdecznie 

zapraszamy! Zabierzmy ze sobą lampiony. Tradycją minionych lat  zapłonie w naszej świątyni 

Betlejemskie Światło Pokoju. W dniu 24 grudnia podczas Rorat, harcerze przyniosą do naszego 

kościoła Światełko Betlejemskie. Zapraszamy wszystkich ze świecami, będzie można zanieść do 

domu Światło Pokoju z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie 

także w naszych domach. 

 

5.  Piątek 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny 

wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego 

Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny 

postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, 

dobrocią, a także okazja do pojednania. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku 

przy stole wigilijnym zabraknie . 

 

6. Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką. 

Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w najbliższą niedzielę, 26 grudnia będą 

sprawowane według porządku niedzielnego. W drugi dzień świąt w niedzielę przypada święto 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.. W tym dniu na Mszach Świętych poświęcenie owsa. 

 

7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 16 do 30  za sprzątanie i kwiaty 

do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 31 do końca 

ulicy. 

 

8. Zmarłej Stanisławie Wryk w ubiegłym tygodniu wypraszajmy dar życia wiecznego: Wieczny 

odpoczynek racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 

 

9 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, 

posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków. 


