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                                        II NIEDZIELA ADWENTU 
 
1. 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. Po Mszy Świętej możemy także wesprzeć naszych braci i siostry 
na Wschodzie ofiarą do puszek. Bóg zapłać! 
Dziś także pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
adoracja po każdej  Mszy Świętej. 
  
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. 
  
4. Zapraszamy na Msze Święte roratnie codziennie w Górce o godz. 16.30, a w 
pozostałych kościołach z godnie z Mszami św. Zabierzmy ze sobą lampiony. 
  
5. Zachęcamy także do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie kapłan jest 
w konfesjonale przed Mszą Świętą. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni 
Adwentu. 
  
6. W środę o godz. 18.00 w Kościelnikach zapraszam na spotkanie młodzież klas VI i 
VII przygotowującą się do Bierzmowania. 
  
7. W piątek na godz. 18.00 do Kościelnik zapraszam na spotkanie rodziców dzieci 
komunijnych. 
  
8. Bóg zapłać za sprzątanie naszych kościołów i za złożone ofiary. Są również do 
nabycia /ofiara od 10 zł./ świece Caritasu na stół wigilijny. Ofiary te są przeznaczony 
na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i ubogim. 
  
9. Bardzo proszę nie przywozić do ogrodu na „starą plebanię” żadnego jedzenia dla 
zwierząt. Gospodarstwo jest zlikwidowane. Proszę również nie przerzucać przez 
ogrodzenie żadnych płodów rolnych! 
  
  
W tym tygodniu patronuje nam: 
- wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup Mediolanu, wybitny 
teolog, obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła 


