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1. Rozpoczynamy dzisiaj Adwent, okres szczególnego przygotowania do świętowania Narodzin 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. Postarajmy się przeżyć ten okres jak najlepiej, rezygnując z udziału 

w hucznych zabawach, uczestnicząc w Roratach, podejmując adwentowe postanowienia i 

poświęcając więcej czasu na modlitwę. Pamiętajmy zwłaszcza o godziwym przeżyciu rekolekcji i 

odbyciu przedświątecznej spowiedzi świętej. 

2. Tradycyjnie w okresie Adwentu w naszym kościele będą sprawowane Roraty. Ze względu na fakt, 

że w sobotnie wieczory sprawujemy już wigilijną Mszę św. niedzielną, Roraty będą się w tym roku 

odbywały u nas w każdą środę i piątek o godz. 17:00, zaś w kaplicy w czwartki o godz. 18:00. 

 - Przychodząc na Roraty, dzieci przynoszą ze sobą lampiony i gromadzą się pod chórem, 

oczekując tam na służbę liturgiczną. Następnie udają się w kierunku prezbiterium, trzymając w rękach 

zapalone lampiony i zajmują miejsce w pierwszych rzędach.  

 - Oprócz lampionów dzieci zabierają ze sobą wycięte z papieru serduszka na których, z jednej 

strony piszą własne imię i nazwisko, a na drugiej dobre uczynki, które wykonały w dniach 

poprzedzających Roraty. Serduszka zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika jako przyszły dar dla 

małego Jezuska, a następnie ksiądz wylosuje jedno z nich. Wylosowana osoba, do kolejnych Rorat, 

zabierze ze sobą do domu małą figurkę Matki Bożej, na mini peregrynację, aby przez te kilka dni 

wraz z Maryją i całą swoją rodziną czuwać, modlić się i przygotowywać na Boże Narodzenie. 

3. Jutro 29 grudnia od północy odmawiamy nieustający różaniec.  

4. W tym tygodniu 4 grudnia wypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 16:00 w Kamionnie 

wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i spowiedź. O godz. 17:00 nabożeństwo 

pierwszopiątkowe, a następnie Msza św. roratnia. Przypominamy o obowiązku „obejścia 9 

pierwszych piątków miesiąca” przez dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii 

Świętej, ale decyzję o tym czy dzieci będą kontynuowały ich obchodzenie obecnie lub w czasie 

późniejszym, pozostawiamy rozwadze i roztropności rodziców. 

5. W pierwszą sobotę miesiąca 5 grudnia, Msza św. wraz z nabożeństwem będzie sprawowana w 

kaplicy o godz. 15:00; zaś w kościele w Kamionnie, o godz. 16:00 rozpocznie się wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, następnie adoracja i spowiedź. O godz. 17:00 nabożeństwo 

pierwszosobotnie, a później Msza św. 

6. W zakrystii są już do nabycia świece Cartitas na stół wigilijny w cenie 7 i 17 złotych. Zachęcamy 

do ich nabywania, a tym samym wspierania akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. 

7. Dziękujemy wszystkim, którzy z dobroci serca, podzielili się własnymi dobrami i przynieśli do 

kościoła torby z żywnością. W najbliższym czasie zostaną one przekazane potrzebującym. 

8. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

9. REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej parafii będą się w tym roku odbywały w dnia 8-10 

grudnia, a więc rozpoczną się odpustem w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Szczegóły 

przebiegu rekolekcji podamy w następną niedzielę. Dołóżmy starań, aby godnie przygotować się na 

Święta Bożego Narodzenia, zwłaszcza poprzez spowiedź świętą i adwentowe postanowienia. 

10. Mieszkańców Baczek prosimy o zorganizowanie choinek do kościoła. Osoby, które zajmą się 

ich pozyskaniem, prosimy o wcześniejszy kontakt z panem Stanisławem, naszym kościelnym, aby 

domówić szczegóły co do ich ilości, wielkości oraz organizacji przy ich obsadzeniu i ustawieniu w 

świątyni. 


