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                                               I  Niedziela Adwentu                                                                                        

1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na 
nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś 
Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko 
wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.  
 

2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy 
Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać 
szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i 
rozwijanie więzi z Kościołem. 
 

3. Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych 
ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych od poniedziałku do soboty o godz. 6:15.  Zapraszamy na 
roraty dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy dzieci do przyniesienia tradycyjnych lampionów. 

 
4. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – rozprowadzenie świec wigilijnych Caritas. Świece można nabyć i 

ofiarę złożyć w zakrystii u Pana Kościelnego.  
 

5. W poniedziałek dzień modlitw w intencji misji. 
 

6. We wtorek 4 grudnia przeżywamy w Kościele Dzień modlitwy w intencji bezrobotnych. Zapraszamy do 
udziału we Mszy Świętej oraz do osobistej modlitwy za przyczyną św. Barbary. 
 

7. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny adoruje Róża 
Matki Bożej Wniebowziętej z Trześni. 
 

8. Pierwszy czwartek miesiąca  o godz. 16:00 Godzina Święta połączona z medytacją biblijną. Medytację 
prowadzi Akcja Katolicka. 
 

9. Pierwszy piątek miesiąca – o godz. 15:00  wystawienie Najświętszego Sakramentu, następnie Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i Adoracja prowadzona przez Różę Św. Cecylii  z Sokolnik.O godz. 17:00 msza 
święta. W czasie adoracji  możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. 
 

10. W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte ku czci Matki 
Bożej o godz. 6:15 i 17:00. 

 
11. Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego 

Związku Sowieckiego – zbiórka do puszek -  ofiary na ten cel. 
 

12. W przyszłą niedzielę na mszy św. dla o godz.12:00  poświęcenie Medalików i oddanie dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Świętej pod opiekę Matki Bożej. 
 

13. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Dębowej numery od 31 do końca ulicy  za sprzątanie i porządki 
w kościele i wokół kościoła, za kwiaty i złożoną ofiarę  ……... O przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców 
Trześni. Ulica Gorzycka wszystkie numery. 

 
14. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów. 


