Gazetka parafialna wydawana jest tylko do użytku
wewnętrznego w parafii.
Poniżej znajduje się tylko część dostępnej treści.
Ze względu na prawa autorskie i inne dane, które chronione są
przepisami RODO, internetowe wydanie nie zawiera wszystkich
stron, a poszczególne strony mogą zawierać ukryte treści.
Pełna treść gazetki, dostępna jest tylko w wydaniu papierowym,
dostępnym w kościele.
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II NIEDZIELA ADWENTU

PARAFIA NMP MATKI KOŚCIOŁA tel. 792 560 551
mail: nmpmk_helenka@kuria.gliwice.pl
UL. DR HENRYKA JORDANA 84
strona: www.parafiahelenka.pl
41-813 ZABRZE HELENKA
INFORMUJEMY, ŻE JEDYNYM KONTAKTEM TELEFONICZNYM DO PARAFII JEST NUMER KOMÓRKOWY PODANY POWYŻEJ
I NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. WSZELKIE INNE NUMERY KOMÓRKOWE I STACJONARNE, KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ
M.IN. W WYSZUKIWARKACH INTERNETOWYCH, NIE SĄ POPRAWNE!

Msze Święte w niedziele:
7.00, 9.00*, 10.30**, 12.00, 17.00
Msze Święte w tygodniu:
7.00, 18.00 (w sobotę o 17.00)
*Suma parafialna

**Msza Św. rodzinna

Kancelaria parafialna
poniedziałek, piątek:
godz. 16.00 - 17.30
wtorek, czwartek:
godz. 9.00 - 11.00

1. czytanie (Ba 5, 1-9)
Psalm (Ps 126, 1-2ab, 2cd-4, 5-6)
2. czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11)
Aklamacja (Łk 3, 4. 6)

Ewangelia (Łk 3, 1-6)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Przeczytaj wszystkie czytania,
wraz z komentarzami,
na dzisiejszą niedzielę,
za pomocą swojego
telefonu lub tabletu

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip
tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze
zeskanuj kod
mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną
się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

W centrum dzisiejszej Ewangelii jest słowo Boże skierowane do Jana
Chrzciciela. Na ogół rozważamy Ewangelię właśnie po to, by usłyszeć, co Bóg
mówi do mnie. Św. Łukasz ukazuje nam doświadczenie proroka pustyni.
Najpierw Bóg daje mu fdddddffobraz
swoje słowo. Określa czas, w którym Poprzednik Chrystusa otrzymuje słowo.
Ewangelista używa ówczesnego sposobu liczenia czasu.
Oprócz tego, że jest określony czas, jest też określone miejsce. Pustynia jest symbolem braku życia
i miejscem działania demonów. Każdy z nas może mieć taką pustynię w swojej historii życia. Miejsce,

gdzie kiedyś życie było, ale dziś zamarło. To może być obszar życia rodzinnego, pracy, relacji z innymi.
Właśnie do takiego konkretnego miejsca w naszym życiu chce dzisiaj przyjść Jezus. Do konkretnie
określonego czasu w naszym życiu, do określonego miejsca w naszym życiu, być może do naszej pustyni.
Bóg nie chce być obecny na peryferiach naszego życia, gdzie nam się dobrze wiedzie, ale chce być
w całym naszym życiu – w radościach (oazie), gdzie tryska woda i w smutkach (pustyni), gdzie brak życia.
Jezus chce przyjść do nas i stać się źródłem Wody Żywej. Chce, by nasze ścieżki stały się proste,
gładkie. A wszystko w jednym celu - byśmy "ujrzeli zbawienie Boże". Jezus chce byśmy byli wiecznie
szczęśliwi.
Rozważmy:
Jakiej pustynie doświadczasz w swoim życiu?
W jakim obszarze Twojego życia Bóg chce z pustyni uczynić oazę; z drogi krętej - prostą?
Czy chcesz przyjąć Bożą obietnicę zbawienia - przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela?
O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię!
Przemień nasze napięcie w święte odprężenie,
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność,
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski, Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość, Przemień naszą noc w Twoje święte światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją żywą wiosnę, Przemień naszą pychę w świętą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość, Wypełnij naszą pustkę, wyprostuj nasze drogi. Amen.
Zaproś Jezusa do swojego życia, szczególnie do tych miejsc i sferach,
w których doświadczasz pustyni. Podziękuj Mu za opiekę i wszelkie łaski
w pozostałych sferach życia. Powierz Mu całe swoje życie i proś o to, co jest
konieczne do zbawienia.
źródło: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

Hej kolęda, kolęda!
Szybkim krokiem zbliżamy się do końca kolejnego roku kalendarzowego, a wraz z nim w tradycji
duszpasterskiej od wielu już wieków istnieje zwyczaj odwiedzania przez duszpasterzy swoich parafian,
czyli jak to krótko nazywamy zwyczaj - kolędy.
Niestety, jak wszyscy zresztą wiemy i wielu z nas namacalnie tego doświadczyło lub aktualnie
doświadcza, żyjemy w czasie wszechogarniającej nas pandemii. Choć są i tacy pośród nas, którzy
twierdzą, że to wszystko bujda, a ludzie jak chorowali tak chorować będą, i jak umierali tak zawsze
umierać będą, to jednak idąc za głosem rozsądku postanowiliśmy podobnie jak w roku minionym
zaprosić Was, drodzy Parafianie na nabożeństwo kolędowe do naszego kościoła.
Będąc posłusznymi względem dekretu naszego ks. biskupa, który rekomenduje rezygnację
z tradycyjnej formy odwiedzin duszpasterskich i jednocześnie odpowiadając na Wasze oczekiwania,
które wyraziliście biorąc udział w ankiecie dotyczącej formy tegorocznej kolędy, wierzymy, że wobec
aktualnej sytuacji i rosnącej nieustannie liczby zarażonych koronawirusem, właśnie takie rozwiązanie
jest najrozsądniejsze.

jest najrozsądniejsze. Mamy też nadzieję, że prędzej czy później, przyjdzie znowu taki czas, kiedy
będziemy mogli w pełni normalności spotkać się z Wami w waszych domach. Niemniej jednak zależeć to
będzie od odpowiedzialnego podejścia do tego problemu wszystkich, absolutnie wszystkich nas, a to co
obserwujemy niestety nie napawa jakimś hura optymizmem. Wezwanie, by kochać bliźniego swego, dziś
nabiera jasnego i konkretnego wymiaru, który jednak nierzadko bywa odrzucony. A szkoda, bo od naszej
odpowiedzialności za siebie i innych zależy przyszłość nasza i kolejnych pokoleń.
Nie jednak o pandemii chciałem tutaj pisać, a o zaproszeniu na wspólne kolędowanie. Pragniemy, aby
ten czas, ponownie został przeżyty przez każdego z nas, jako spotkanie z sobą nawzajem, jako wspólny
śpiew kolęd, ale także jako chwila modlitwy, refleksji nad jakością naszego życia, a także jako
sposobność do dziękczynienia za przeżyty kolejny rok, choć dla wielu z nas rok niełatwy.
Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Przyjdźcie, jeśli to możliwe, całymi rodzinami.
Po kolędowaniu i modlitwie, będzie poświęcenie wody do pokropienia waszych domów (przynieście
buteleczki, które otrzymaliście w zeszłym roku napełnione wodą). Na zakończenie otrzymacie „pakiet
kolędowy” ze specjalną modlitwą błogosławieństwa i naklejką na drzwi. Zaś u ministrantów będzie
można zakupić książeczkę „Powróćmy na Eucharystię” - swego rodzaju przewodnik po Mszy świętej
(o tym, sami ministranci, poinformują Was jeszcze w naszej gazetce).
Będziemy również bardzo wdzięczni za wszelkie ofiary na rzecz kolejnych inwestycji i prac
prowadzonych w naszej Parafii. Przez lata przekonaliśmy się, że zawsze możemy na Was liczyć i mamy
takie przekonanie w sercu, że i tym razem na pewno się nie zawiedziemy.
Pełni adwentowej radości z oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia czekamy również na
spotkania z Wami w naszej świątyni.
ks. Krystian wraz z Wikariuszami

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW KOLĘDOWYCH:

10.01.2022 18.00 JORDANA (PARZYSTE)
2.01.2022 16.00 ZAMENHOFA
11.01.2022 18.00 JORDANA (NIEPARZYSTE)
2.01.2022 18.00 WYBICKIEGO
12.01.2022 18.00 JOLIOT-CURIE
3.01.2022 18.00 WITKACEGO
13.01.2022 18.00 JAWOROWA
4.01.2022 18.00 WAWRZYŃSKIEJ
14.01.2022 18.00 HARCERSKA
5.01.2022 18.00 ROBOTNICZA
15.01.2022 16.00 BACZYŃSKIEGO (PARZYSTE)
7.01.2022 18.00 PRUSA
15.01.2022 18.00 BACZYŃSKIEGO (NIEPARZYSTE)
8.01.2022 16.00 PCK
16.01.2022 16.00 DODATKOWE - „STARA HELENKA”
8.01.2022 18.00 PAWŁOWA
16.01.2022 18.00 DODATKOWE - „NOWA HELENKA”
9.01.2022 16.00 ŁAPKOWSKIEGO
9.01.2022 18.00 NIEPOKÓLCZYCKIEGO
10.01.2022 18.00 JORDANA PARZYSTE
więcej na:
Adwentowe
spotkanie
Spektakl
11.01.2022
18.00 JORDANA
NIEPARZYSTE
parafiahelenka.pl
ze Wspólnotą CENACOLO
"PASTORAŁKA"
12.01.2022 18.00 JOLIOT-CURIE
Na każdej Mszy Świetej będziemy
w wykonaniu Teatru "A"
13.01.2022
JUŻ ZA 18.00 JAWOROWA
mogli posłuchać świadectwa osób
z Gliwic.
14.01.2022
TYDZIEŃ! 18.00 HARCERSKA
należących do tej wspólnoty oraz
Godz. 18.15 w naszym
15.01.2022 16.00 BACZYŃSKIEGO
PARZYSTE
wesprzeć ich swoją ofiarą!
kościele!
15.01.2022 18.00 BACZYŃSKIEGO NIEPARZYSTE
UWAGA!
Członkowie
CENACOLO
nie zbierają
pieniędzy! Wszystko, to o co proszą, to produkty
16.01.2022
16.00Wspólnoty
DODATKOWE
- „STARA
HELENKA”
żywnościowe i chemia do codziennego użytku. W czasie ich wizyty w naszej parafii będzie można składać,
16.01.2022
18.00
DODATKOWE
„NOWA
HELENKA”
jako
ofiarę za ich
świadectwo,
produkty o- długim
terminie
przydatności zarówno spożywcze (mąka, cukier,
makaron, ryż, puszki konserwowe, słodycze, itp.), jak i chemiczne (proszek do prania, płyn do płukania
tkanin, szampon, żel pod prysznic, pasta do zębów, itp.). Za złożone dary SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

6.12 Poniedziałek

1. CZYTANIE (IZ 35, 1-10) SAM BÓG PRZYJDZIE, ABY NAS ZBAWIĆ
PSALM (PS 85 (84), 9AB I 10. 11-12. 13-14 (R.: POR. IZ 35, 4D)) OTO BÓG PRZYJDZIE, AŻEBY NAS ZBAWIĆ
EWANGELIA (ŁK 5, 17-26) CHRYSTUS UZDRAWIA DUSZĘ I CIAŁO

7.12 Wtorek
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Św. Ambroży był rządcą Północnej Italii i prefektem Mediolanu. Już jako katechumen został wybrany
przez lud biskupem Mediolanu. 30 listopada 374 roku został ochrzczony, a 7 grudnia otrzymał sakrę
biskupią. Dzielnie zwalczał herezję ariańską. Cesarza Teodozjusza skłonił do publicznej pokuty za rzeź
w Tesalonikach. Pozyskał dla Kościoła i ochrzcił św. Augustyna. Dzięki swoim pismom został uznany za
jednego czterech wielkich doktorów Kościoła łacińskiego. Jest autorem wielu hymnów liturgicznych
i organizatorem śpiewu kościelnego. Umarł w noc Zmartwychwstania 4 kwietnia 397 roku.
1. CZYTANIE (IZ 40, 1-11) PAN POCIESZY SWÓJ LUD
PSALM (PS 96 (95), 1-2. 3 I 10AC. 11-12. 13 (R.: POR. IZ 40, 10A)) OTO NASZ PAN BÓG PRZYJDZIE Z WIELKĄ MOCĄ
EWANGELIA (MT 18, 12-14) BÓG NIE CHCE ZGUBY ZBŁĄKANYCH

8.12 Środa
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu
i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując
Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto
Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód.
W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia
prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
1. CZYTANIE (RDZ 3, 9-15) WPROWADZAM NIEPRZYJAŹŃ MIĘDZY POTOMSTWO TWOJE I POTOMSTWO NIEWIASTY
PSALM (PS 98, 1-4) ŚPIEWAJCIE PANU, BO UCZYNIŁ CUDA
2. CZYTANIE (EF 1, 3-6. 11-12) BÓG WYBRAŁ NAS W CHRYSTUSIE PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA
EWANGELIA (ŁK 1, 26-38) BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI, PAN Z TOBĄ

9.12 Czwartek
1. CZYTANIE (IZ 41, 13-20) BÓG JEST ODKUPICIELEM
PSALM (PS 145 (144), 1BC I 9. 10-11. 12-13 (R.: POR. 8)) PAN JEST ŁAGODNY I BARDZO ŁASKAWY
EWANGELIA (MT 11, 11-15) NIE MA WIĘKSZEGO CZŁOWIEKA OD JANA CHRZCICIELA

10.12 Piątek
1. CZYTANIE (IZ 48, 17-19) O, GDYBYŚ ZWAŻAŁ NA ME PRZYKAZANIA!
PSALM (PS 1, 1-2. 3. 4 I 6 (R.: POR. J 8, 12)) DASZ ŚWIATŁO ŻYCIA IDĄCYM ZA TOBĄ
EWANGELIA (MT 11, 16-19) CI, KTÓRZY ODRZUCILI JANA CHRZCICIELA, NIE PRZYJMĄ CHRYSTUSA

11.12 Sobota
1. CZYTANIE (SYR 48, 1-4. 9-11) ELIASZ PRZYJDZIE POWTÓRNIE
PSALM (PS 80 (79), 2AC I 3B. 15-16. 18-19 (R.: POR. 4)) ODNÓW NAS, BOŻE, I DAJ NAM ZBAWIENIE
EWANGELIA (MT 17, 10-13) ELIASZ JUŻ PRZYSZEDŁ, A NIE POZNALI GO

12.12 Niedziela
1. CZYTANIE (SO 3, 14-17) BÓG JEST WŚRÓD SWOJEGO LUDU
PSALM (IZ 12, 2. 3 I 4BCD. 5-6 (R.: POR. 6)) GŁOŚMY Z WESELEM: BÓG JEST MIĘDZY NAMI
2. CZYTANIE (FLP 4, 4-7) PAN JEST BLISKO
EWANGELIA (ŁK 3, 10-18) ZAPOWIEDŹ NOWEGO CHRZTU

Parę słów o naszym cmentarzu...
Minął czas intensywnych rodzinnych spotkań na cmentarzu przy okazji Uroczystości Wszystkich
Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, minął też w tym roku czas intensywniejszych
prac podejmowanych na jego terenie w tym roku kalendarzowym. Każdy z Was, kto częściej bywa na
cmentarzu łatwo zauważa, że niejedna rzecz uległa zmianie. I choć wiele rzeczy zostało jeszcze do
wykonania, to chciałbym wstępnie podsumować to, co udało się w minionym roku zrobić.
Wraz z nowym grabarzem i panami, którzy regularnie, charytatywnie przychodzą pomagać w różnych
parafialnych pracach, udało się uprzątnąć nieco teren cmentarza. Wykonano kolejne partie alejek,
odwodnienie części głównej alejki biegnącej w kierunku Akademii Medycznej, podniesiono krawężniki
wzdłuż 4 sektora. Ponadto przygotowany został teren pod sektor na urny, jak i prawie gotowy do
zagospodarowania jest już sektor VI. Trzeba jeszcze wykonać obrzeża, ale to planujemy wykonać dopiero
na wiosnę. Zrobiliśmy również nową aranżację terenu przy krzyżu cmentarnym, co wiązało się
z przełożeniem części starej i ułożeniem partii nowej kostki brukowej.
Po uzyskaniu zgody na wycinkę części drzew z zagajnika przy I sektorze, te drzewa, które byliśmy
w stanie usunąć sami, zostały już wycięte, a z usunięciem pozostałych czekamy na pomoc fachowej
firmy. Uporządkowanie tego terenu ma na celu doprowadzenie ostatecznie do wykreowania nowej
aranżacji tej przestrzeni cmentarza, co jednocześnie (mam nadzieję) sprawi, że miejsce to przestanie być
„śmietnikiem wśród zieleni”.
Dzięki współpracy i życzliwości Urzędu Miejskiego w Zabrzu udało się na naszym cmentarzu
zainstalować monitoring, który jest podłączony do monitoringu miejskiego, co mam nadzieję sprawi, że
znacznie poprawi się bezpieczeństwo na terenie cmentarza.
Niestety, jak to już nieraz wspominałem, w dalszym ciągu sporo grobów jest nieopłacanych i coraz
więcej zaniedbanych. Dlatego jeszcze raz przypominamy, o tym, że w przypadku braku aktualnej opłaty
za miejsce na cmentarzu, zarządca cmentarza ma ustawowe prawo likwidacji takiego grobu
i przeznaczenie go na ponowny pochówek. Jako, że zdarza się, że rodzina czasem zapomni
o uregulowaniu należności, w naszej parafii mamy zwyczaj, że cierpliwie czekamy jeszcze 2-3 lata,
a dopiero potem podejmujemy decyzję o likwidacji takiego grobu. Natomiast nie dotyczy to grobów
zaniedbanych. W ich przypadku, bezpośrednio po upłynięciu czasu obowiązywania opłaty, takie groby
będą likwidowane. Ma to na celu nie tylko efektywne wykorzystanie miejsc grzebalnych, ale także troskę
o porządek na jego terenie, jako że groby zaniedbane, a jest ich niestety coraz więcej, nie są najlepszą
wizytówką cmentarza. Taką gruntowną akcję mającą na celu likwidację zaniedbanych (nieopłaconych)
grobów planujemy wiosną przyszłego roku.
Jednocześnie po raz kolejny przypominam, że zgodnie z regulaminem cmentarza obowiązuje zakaz
indywidualnego sadzenia drzew i krzewów obok grobów swoich bliskich. Dlatego te krzewy, które
rosną pomiędzy grobami, uniemożliwiając swobodne przechodzenie między pomnikami, będą musiały
być usunięte. I nie jest to kwestia jakiegoś „widzi mi się”, ale troski o możliwie bezpieczne
przemieszczanie się pomiędzy grobami i jednocześnie, by powiększające się pnie i korzenie nie niszczyły
okolicznych grobów.
Niestety rosną coraz bardziej koszty utrzymania cmentarza (media, śmieci, koszty pracownicze, itd.). Dla
przykładu wywóz śmieci TYLKO z okresu święta zmarłych kosztował nas 3700 zł. Niektóre parafie
stosują różne zasady ograniczania ilości śmieci na swoich cmentarzach – np. zakaz dekorowania grobów
sztucznymiztucznymi kwiatami, ograniczanie ilości zniczy, czy nawet zasadę zabierania ze sobą śmieci
z grobu swoich bliskich. My takich ograniczeń na razie nie planujemy. Nie mniej jednak musimy podjąć
określone działania. Dlatego też ze względu na rosnące ceny jesteśmy również zmuszeni do podniesienia
opłat na naszym cmentarzu. Przy okazji wrześniowych konsultacji z Radą Parafialną ustaliliśmy, że od
nowego roku kalendarzowego opłata za 1 rok za miejsce na cmentarzu (wchodzi w to również opłata za

nowego roku kalendarzowego opłata za 1 rok za miejsce na cmentarzu (wchodzi w to również opłata za
wodę) będzie wynosić 50 zł. Dotyczy to opłat przy pochówku i przy przedłużaniu opłaty za miejsce na
cmentarzu. Postanowiliśmy także ujednolicić ofiarę, która zgodnie z Regulaminem Cmentarzy naszej
Diecezji, dotyczy możliwości postawienia pomnika na grobie najbliższych. Wzorując się na
rozwiązaniach stosowanych na innych cmentarzach ofiara ta będzie wynosić 400 zł (nie będzie to już,
jak dotychczas, 10% wartości pomnika). To z kolei obniży koszty związane z jego postawieniem, gdyż
koszty pomnika w zakładach kamieniarskich są coraz wyższe i sięgają nawet 7 do 10 tysięcy.
Jesteśmy świadomi, że w każdym gospodarstwie domowym w ostatnim czasie wzrosły koszty
utrzymania, także od tych podwyżek nie jest zwolniona parafia, tym bardziej liczymy na Wasze
zrozumienie całej sytuacji i dalszą współpracę dla naszego wspólnego dobra.
Wasz proboszcz, ks. Krystian

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Święto patronalne Dzieci Maryi
Wspólnota Dzieci Maryi istnieje w naszej parafii właściwie od początków jej istnienia. Głównym celem jest
szerzenie kultu Maryi w parafii, do której należymy. Siły do tego czerpiemy ze spotkań na których
pogłębiamy naszą wiarę. Maryja jest naszym wzorem, więc pragniemy ją naśladować. Jej prostotę,
posłuszeństwo i pokorę wobec Boga. Naszym Świętem patronalnym jest 8 grudnia – Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP (w tym roku z racji kwarantanny niektórych z dziewcząt obchody zostały
przesunięte na niedzielę 12 grudnia. Msza św. rodzinna o g. 10.30). Znakiem rozpoznawczym jest Cudowny
Medalik Niepokalanej objawiony św. Katarzynie. Każdego roku, 8 grudnia – w uroczystość Niepokalanej
Pani, na Mszy Św. otrzymujemy ten niezwykły medalik na wstążce w kolorze zależnym od stopnia
zaawansowania i czasu bycia członkiem formacji. Wraz z przyjęciem medaliku składamy przysięgę
wierności, pobożności, miłości do Maryi oraz ślubujemy głoszenie Jej Niepokalanego Poczęcia. Być
Dzieckiem Maryi to nie tylko mieć zapewnione łaski i szczególną opiekę, jest to również odbicie w sobie
Niepokalanej – Jej czystości, męstwa oraz miłości do Boga i ludzi. Wszystkie dziewczęta chętne wstąpić
w szeregi wspólnoty zapraszamy do kontaktu z ks. Grzegorzem. Zaproszenie to jest w sposób szczególny
dedykowane chrześcijańskim rodzicom dzieci, aby nie zabraniały lecz motywowały do podjęcia udziału we
wspólnocie. Szczegółowy plan spotkań i wydarzeń naszej wspólnoty dostępny jest na parafialnej stronie
internetowej w zakładce grupy parafialne – dzieci Maryi.
W zakrystii i w kancelarii parafialnej można nabyć kalendarz parafialny na
przyszły rok, poświęcone opłatki na stół wigilijny, kartki świąteczne, świece
bożonarodzeniowe oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas”.

Jeśli masz zarezerwowaną Mszę świętą w dniach 19 - 26 grudnia,
to już ostatni moment aby uszczegółowić intencję.
Przyjdź w tym tygodniu do kancelarii parafialnej
lub skorzystaj z naszej strony internetowej!
Przypominamy o uszczegółowieniu intencji najpóźniej na 14 dni
przed planowaną Mszą Świętą!
Informacja o terminie uszczegółowienia intencji podawana jest także na bieżąco na stronie internetowej
naszej parafii w zakładce "Ogłoszenia" oraz "Intencje Mszalne"

BEZPIECZNIE I BEZ WYCHODZENIA Z DOMU:
ZAREZERWUJ INTENCJĘ
PODAJ INTENCJĘ
WESPRZYJ PARAFIĘ SWOJĄ OFIARĄ
PRZEDŁUŻ MIEJSCE NA CMENTARZU
Gazetka przeznaczona do użytku wewnętrznego. Każdy numer gazetki zostaje zamknięty w czwartek poprzedzający
niedzielę jej wydania. Wszelkie ogłoszenia czy intencje podane po tym terminie nie są w niej uwzględnione.

