
GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

• Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120; 

Grzegorz 07725042142; Marek 07789323681; 
• Nowy Rejs – niedziela 15.00 Kontakt: Daniel 

07454005339, Marcin 07448581999 

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA” 
spotkania w każdy wtorek o 19.00. 

Kontakt: Milena 07830237369, ; Olga   07707830681 
 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego 
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u 

duszpasterzy. 

CZUWANIE TAIZE 
Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej 

Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie 
kanonów z Taize 

 

ADORACJA Nocna 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu 

z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. 

 

SPRAWY  AKTUALNE 
 

KSIĘGARNIA KATOLICKA  NOWOŚCI! 
                

 
 

 
 
 

Księgarnia czynna po każdej Mszy Św. niedzielnej 
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby naszej Parafii a wszyscy 

zaangażowani w jej funkcjonowanie dają swój czas jako wolontariusze. 
 

 
 

 GIFT AID  
W dzisiejszą niedzielę do południa w kawiarence 
będzie dyżurować nasza parafianka zajmująca się 
GIFT-AID. Bardzo prosimy wszystkich którzy używają 
niebieskich lub żółtych kopert, aby zgłosić się do 
kawiarenki. 
 
 RÓŻAŃCE DLA DZIECI I KOMUNIJNYCH 

W naszej księgarni jest już możliwość odbioru 
Różańców wraz z etui, będących pamiątką I Komunii 
Św. Rodzice dzieci, przygotowujących się do I Komunii 
św. w 2023, którzy przy zgłoszeniu dziecka wyrazili 
chęć otrzymania takiego Różańca, mogą po każdej 
Mszy św. odebrać go w naszej księgarni. 
 
 KOLĘDA - WIZYTA DUSZPASTERSKA 

Wszystkich Parafian, którzy chcieliby zaprosić księdza 
do swoich domostw w ramach tradycyjnej „kolędy”, 
aby poświęcić dom i spotkać się z duszpasterzem, 
zapraszamy do zapisania się w zakrystii na taką wizytę. 
Zapisy będą od przyszłej niedzieli (11 grudnia). Wizytę 
„kolędową” planujemy rozpocząć po nowym roku 
   
 SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI 

W ostatnim tygodniu przed świętami będą odbywać 
się w wielu polskich parafiach dni poświęcone 
SPOWIEDZI ŚW. W naszej parafii jedyna okazja 
odbędzie się we wtorek 20 grudnia w dwóch grupach: 
o godz. 17:00 i 19:00. Prosimy przyjść punktualnie i 
zając miejsce w ławkach. Rozpoczniemy wspólnie od 
przeczytania Słowa Bożego, po czym udamy się do 
kapłanów z wyznaniem grzechów. Kończymy 
wspólnie znakiem pokoju i błogosławieństwem. W 
czasie Liturgii pokutnej zbierzemy jałmużnę na 
potrzebujących. 
 
 

 BAL SYLWESTROWY – 31 grudnia 
Zapraszamy naszych Parafian wraz ze swoimi 
przyjaciółmi na bal charytatywny w oczekiwaniu na 
Nowy Rok kalendarzowy 2023. Celem balu jest zbiórka 
pieniędzy na ogrzewanie naszego kościoła. 
Rozpoczynamy od wspólnej dziękczynnej Eucharystii o 
godz. 18:00 a następnie przejdziemy do środkowej sali. 
Koszt: £40 – osoba dorosła, £30 – młodzież, £20 – 
dziecko. Zapisy w zakrystii 
 
 II TACA 

Zbieramy dziś II tace jako pomoc Kościołowi na 
Wschodzie 
 

 

ADWENT I BOŻE NARODZENIE 2022 (KALENDARIUM) 
 

20 grudnia (wtorek) – DZIEŃ SPOWIEDZI 
Liturgia pokutna: Godz. 17.00 
Liturgia pokutna: Godz. 19.00 

24 grudnia (sobota) 
Msza św. pasterska: Godz. 20.00 
Msza św. pasterska: Godz. 22.00 
Msza św. pasterska: Godz. 24.00  

25 grudnia (niedziela) – BOŻE NARODZENIE 
Msza św.: Godz. 10.00 
Msza św.: Godz. 12.00 

26 grudnia (poniedziałek) – II DZIEŃ ŚWIĄT 
Msza św.: Godz. 8.00 
Msza św.: Godz. 10.00 
Msza św.: Godz. 12.00 

 

W tygodniu po świętach (od wtorku do czwartku)  
nie będzie Mszy św. i nabożeństw w naszym kościele. 

 
 

 
Dnia 28 listopada w wieku 64 lat zmarł  

Śp. Wacław Wenta 
Wieloletni nasz Parafianin, kochający mąż, tata i dziadek 

 Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w środę 21 grudnia o godz. 12.00, 
następnie o 13.15 ceremonia na cmentarzu 

 
 

Dnia 30 listopada zmarła  

Śp. Helena Bieniek 
Wieloletnia nasza Parafianka, bliska wielu osobom, bardzo lubiana i 

szanowana, członkini Dnia Seniora, podopieczna Diakonii Miłosierdzia  
Msza Św. pogrzebowa odbędzie się  
w środę 21 grudnia o godz. 10.15 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!  


