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II Niedziela Adwentu – 9 grudnia  2018 

 
WPROWADZENIE : W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i 
wymagających, którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. 
Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie 
coś z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi 
człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często może 
być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia. 
 
REFREN : Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 
 
Niedziela              - II Niedziela Adwentu 
         09.30            - Śp.Ewa Danuta – intencja rodziny 

 11.15           - Śp.Katarzyna Kubińska 
         19.00            - W pewnej intencji 
Poniedziałek   - Dzień Powszedni 

10.00            - Śp.Tadeusz Puszkiewicz i zmarli rodzice 
Wtorek - Dzień Powszedni 
        10.00            - O zdrowie i bł.Boże dla Natalki oraz jej rodziców Justyny i Kamila 
Środa - Dzień Powszedni 
         10.00 - Śp.Adam Baran 
Czwartek - Wspomnienie Św.Łucji, dziewicy i męczennicy 
        10.00             - Śp.rodzice Piotr i Zofia  
Piątek - Wspomnienie Św.Jana od Krzyża, prezbitera i Doktora Kościoła 
        19.30            - Śp.rodzice z obojga stron Włodarczyk i Pukacz 
Sobota - Dzień Powszedni  
         09.00           - Śp.Wiesława i Szczepan Plucińscy 
Niedziela - III Niedziela Adwentu  
        09.30             - Śp.Paweł Wróbel  
        11.15             - Śp.Paweł Cyrek w 1 rocznicę śmierci 
        19.00             - Śp.Andrzej Dąbrowski w 7 rocznicę śmierci            
  
Aklamacje po Przeistoczeniu : 
K. Oto wielka tajemnica wiary 
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i       
oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

                      
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278 
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- Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane w naszym kościele na rzecz naszej 
Wspólnoty. W ubiegłym tygodniu zebrano: 
 

 Gift Aid                   - £299.00 
 Taca                                                                  - £292.62 
 Razem                                                               - £591.62 
 Kafejka                                                               - £67.50 
 Bar                                                                      - £400.00 

 
- Osoby liczace tace niedzielne dzisiaj liczą pani Helena Kurzyna i pani Danuta Igielska a w 
następną niedzielę pani Maria Płońska i pan Jan Sobański. 
 
- Spowiedż Adwentowa odbędzie się w naszej parafii we czwartek 20 grudnia od godz.18.00 
do godz.20.00. Będą księża z okolicznych parafii. 
 
- Otwarta jest już Księga Intencji Mszalnych na przyszły rok. 
 
- Kartki świąteczne w cenie £0.30 oraz Opłatki w cenie £1 są do nabycia u ks.proboszcza. 
 
- Święty Mikołaj przybędzie do naszej parafii dzisiaj po Mszy Św. o godz.11.15.  
 
- Dzisiaj zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka na „ Pomoc Kościołowi na 
Wschodzie”. Zbiórkę polecam łaskawej ofiarności parafian. 
  
- Ofiary na „ Choinki” do naszego kościoła można składać do żółtych kopertek, które 
wystawione są w przedsionku kościoła. 
 
- „ Paczka Świąteczna ” dla Domu Dziecka w Rzeszowie. Dary można będzie składać po 
każdej Mszy Świętej w przedsionku kościoła.Ostatni termin przyjmowania darów to 15 grudzień. 
 
- Koło Emerytów zaprasza na spotkanie we środę o godz.11.00. 
 
- Poszukujemy wolontariuszy, którzy mogliby przyjść do kościoła  we wtorek 18 grudnia o 
godz.18.00.do dekorowania choinek oraz ubierania żłóbka.  
 
- W przedsionku kościoła wystawione są formularze do zapisów na Wizytę Duszpasterską 
tzw.” Kolędę”. Osoby ,które życzyłyby sobie, aby ich odwiedził, proszone sa o wypełnienie 
formularza i zwrócenie do ks.proboszcza. Wizyta duszpasterska rozpocznie się po Świętach 
Bożego Narodzenia. 
 
- Serdecznie dziękuję paniom z Sekcji Charytatywnej Marii Ryczkiewicz i Krystynie Jopek za 
pomoc w odwiedzinach chorych parafian. 
 
- Rozpoczęlismy w Kościele katolickim Adwent, nowy rok liturgiczny pod hasłem "W mocy 
Bożego Ducha". To bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego 
Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa 
Chrystusa.  
 
- Tradycyjnie wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczęła się inauguracja ogólnopolskiej 
kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to XXV Jubileuszowa edycja akcji, która na 
stałe wpisała się przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegorocznym hasłem są słowa: 
Świeca, która tworzy Polską Wigilię. Małe i duże świece z logo Caritas, które zapala się w 
czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego 
gościa, są wyrazem naszej pamięci o dzieciach i osobach potrzebujących. 
 


