
 

1. Adwent - Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu. Szczególnym         

znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach św.          

roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych od poniedziałku do          

soboty o godz. 6.30. Wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych          

(z lampionami lub świecami), zachęcamy do licznego udziału w roratach. W tym           

roku ze względu na panującą epidemie nie będą organizowane śniadania dla dzieci            

w refektarzu klasztornym. Dzieci prosimy, aby przygotowały serduszka z imieniem          

i nazwiskiem by rozlosować figurkę Matki Bożej. 
 

2. Nowenna - W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowennę przed uroczystością          

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na          

Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Nowennę będziemy          

odprawiali w niedziele na Mszy św. o godz. 12.00 w tygodniu podczas Mszy św.              

Roratnych o godz. 6.30. 
 

3. Nabożeństwo - Dzisiaj po sumie z racji pierwszej niedzieli miesiąca odbędzie            

się wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie spotkanie         

Żywego Różańca.  
 

4. Dni odnowy wewnętrznej - W pierwszy Czwartek miesiąca podczas Mszy Św.            

o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy              

Św. zapraszamy na adorację, Najświętszego Sakramentu gdzie odmówimy różaniec         

z prośbą o ustanie epidemii, następnie adoracja w ciszy. W pierwszy Piątek            

zachęcamy do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa przez sakramentalną         

spowiedź oraz uczestnictwo we Mszy Św. Spowiedź o godz. 7.00 oraz wieczorem            

przed Mszą św. o godz. 17.30. Odwiedziny chorych w naszej parafii odbędą się             

w pierwszy Piątek grudnia od godz. 9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu do zakrystii.            

W pierwszą Sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej odmówimy różaniec oraz           

odśpiewamy Apel Jasnogórski.  
 

5. Barbórka - W związku ze wspomnieniem św. Barbary, która jest patronką            

górników, serdecznie zapraszamy na Mszę św. w niedzielę 6 grudnia o godz. 12.00,             

która zostanie odprawiona w intencji Zarządu i Górników, Pracowników kopalni          

Biała Góra oraz ich rodzin. 
 



6. Ofiara do puszek - W przyszłym tygodniu, w drugą niedzielę Adwentu,            

przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Będą zbierane do puszek ofiary            

na Fundusz Pomoc Kościołowi.  
 
7. Rekolekcje adwentowe – Tradycyjnie w trzecią Niedzielę Adwentu tj. od 13            

grudnia w naszym kościele rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwentowe, które         

będą trwały do wtorku włącznie, są one naszym przygotowaniem do Świąt Bożego            

Narodzenia. Rekolekcje wygłosi o. Sebastian Fierek - Gwardian pracujący         

w klasztorze franciszkańskim Darłówku. Nauki rekolekcje będą odbywały się jak co           

roku w niedzielę w Smardzewicach podczas Mszy św. W Unewlu o godz. 14.30,             

w Treście o godz. 16.00, w poniedziałek i wtorek w Smardzewicach o godz. 6.30,              

9.00, 16.00 i 18.00.  
Jednocześnie informujemy, że przez wzgląd na panującą epidemię nie będą          

zaproszeni księża z dekanatu. W związku z tym bardzo prosimy, aby tak            

zorganizować sobie czas, aby nie zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę.  

 
8. Opłatki wigilijne - Przed kościołem Bracia Nowicjusze będą rozprowadzać:          

opłatki na stół wigilijny, karty świąteczne oraz świece wigilijne małe 5 zł, duże 15              

zł. oraz kalendarze ścienne na rok 2021 w cenie 4 zł. 
 

9. Zmarli – w ostatnim tygodniu odszedł do Pana: śp. Sylwester Bernacki lat 45.              

Wieczny odpoczynek... 
 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.         

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 
 


