
  

 ▪ Dzisiaj, w 2. Niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski 
jest obchodzony w Kościele w Polsce 22. Dzień Modlitwy i Pomocy Mate-
rialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne 
wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środko-
wej: na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Armenii, 
Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. 
roratnie, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, 
a w soboty o godz. 8.00. W najbliższą środę z racji uroczystości Rorat się nie 
odprawia.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zachęca do nabycia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom (duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł) oraz poświęconych opłatków wigi-
lijnych (dobrowolna ofiara na cele charytatywne). 

 ▪ W środę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas wie-
czornej Mszy św. Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. 

W tym dniu serdecznie zapraszam na Godzinę łaski. Nabożeństwo wprawdzie 
ma swoje źródło w nieuznanych dotąd przez Kościół objawieniach prywat-
nych (które miała pielęgniarka Pierina Gilli m.in. 8 grudnia 1947 r. w Monti-
chiari we Włoszech), ale my, nie chcąc traktować tej godziny w jakiś sposób 
magiczny, pragniemy ją przeżywać jak każdą chwilę adoracji Najświętszego 
Sakramentu – w zaufaniu płynącym z wiary i prawdziwej miłości do Boga 
i Matki Najświętszej.

 ▪ W przyszłą niedzielę (12 grudnia) o godz. 14.30 Franciszkański Zakon Świec-
kich zaprasza wszystkich sympatyków św. Franciszka na spotkanie modli-
tewno-formacyjne, które odbędzie się w kościele pw. św. Antoniego w Zdzie-
szowicach.
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 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, można też 
złożyć ofiarę z racji przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na funkcjonowanie naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ar-
nolda Zermana, lat 90, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie...
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 ▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Sto-
warzyszenie „Osiedlok” i Samorząd „Starego Osiedla” za-
praszają na Gminny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie 
się w sobotę 11 grudnia od godz. 15.00 przy Placu 1 Maja. 
Wśród atrakcji zaplanowano m.in. występy dzieci i mło-
dzieży oraz koncert kolęd w wykonaniu „Kapeli Baciarka”; 
będzie też wspólne kolędowanie. Przewidziano też moż-
liwość zakupu ozdób świątecznych i prezentów – w tym 
świece i opłatki, które zaproponuje nasz zespół Caritas.


