
Zaczynamy Adwent, okres 
oczekiwania na święta Bożego Na-
rodzenia. Jezus jednak wspomina 
dzisiaj o swoim powtórnym przyj-
ściu przy końcu świata. Wsłuchaj 
się uważnie, jak opisuje to, co się 
wówczas „dziać zacznie” na ziemi. 

Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: „Będą znaki 

na słońcu, księżycu i  gwiazdach, 
a  na ziemi trwoga narodów bez-
radnych wobec huku morza i jego 
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 
strachu w oczekiwaniu wydarzeń 
zagrażających ziemi. Albowiem 
moce niebios zostaną wstrząśnię-
te. Wtedy ujrzą Syna Człowie-
czego, nadchodzącego w  obłoku 
z  mocą i  wielką chwałą. A  gdy 
się to dziać zacznie, nabierzcie 

ducha i  podnieście głowy, ponie-
waż zbliża się wasze odkupienie. 
Uważajcie na siebie, aby wasze 
serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i  trosk do-
czesnych, żeby ten dzień nie spadł 
na was znienacka jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszyst-
kich, którzy mieszkają na całej 
ziemi. Czuwajcie więc i  módlcie 
się w każdym czasie, abyście mo-
gli uniknąć tego wszystkiego, co 
ma nastąpić, i  stanąć przed Sy-
nem Człowieczym”. 

Opis przedstawiony przez 
Jezusa może przerażać. Koniec 
świata – kataklizmy, nawałni-
ce – to koniec, wydawałoby się, 
wszystkiego. Zapewne w twoim 

życiu były okresy, gdy wszystko ci 
się waliło, rozsypywało i nie było 
widać żadnego wyjścia. Co pomo-
gło ci przetrwać w większym lub 
mniejszym kryzysie? 

Apokaliptyczny koniec świata 
czasem wydaje się abstrakcją. My-
ślimy o nim, że jest odległy, że nie 
mamy na niego wpływu. Jezus 
jednak ostrzega: ten dzień może 
spaść nieoczekiwanie, ale mamy 
wpływ na to, jakimi nas zastanie. 
Każde cierpienie, stratę można 
przeżywać w załamaniu, czasem 
rozpaczy. Można też spróbować 
potraktować je jako etapy do przy-
gotowania się do przyjęcia końca 
naszego ziemskiego życia. Jaka jest 
teraz w tobie gotowość na zosta-
wienie ziemskiego życia? 

Jezus zaleca więc: niech 
wszystko, co robisz, będzie prze-
niknięte modlitwą i czuwaniem. 
Słuchając jeszcze raz tekstu Ewan-
gelii zastanów się, w jakim obsza-
rze twojego życia warto zwiększyć 
czujność, żeby być w gotowości do 
ostatecznego spotkania z Jezusem. 
W dniu, o którym On zadecyduje. 

Na koniec możesz poprosić 
Pana Boga, żeby czas adwentowe-
go oczekiwania na święta był dla 
ciebie wzmocnieniem gotowości 
do spotkania z Jezusem w każdej 
chwili.

25-lecie parafii

„Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym;
zło złem, a dobro dobrem.
Nauczcie się grzech nazywać grzechem, 
a nie wyzwoleniem i postępem,
choćby cała moda i propaganda były temu przeciwne”. 
(Jan Paweł II, marzec 1981 r.)

POSŁANI W POKOJU
CHRYSTUSA
„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. 
(J. 6,57)
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Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
(Łk 21,25–28.34–36)



1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwen-
tu. Z  perspektywy wiary oczekujemy ponownego przyjścia 
na ziemię Chrystusa, co nastąpi u końcu czasów. Zachęcamy 
do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich 
spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępo-
waniem, relacjami. Szczególną okazją do tego będą rekolekcje 
adwentowe, trwające od 12 do 15 grudnia. Już teraz zaplanujmy 
ten czas. Zwróćmy uwagę szczególnie na spowiedź, nie odkła-
dajmy jej na ostatnią chwilę.

2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i  duszpasterski. 
Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęcone-
go tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje 
życie”. W  trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy 
pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mot-
tem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: 

„Ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). 
3. Jednym z  wyrazów tej gotowości jest uczestnictwo w  Rora-

tach – porannych Mszach odprawianych w ciemności, gdzie 
przynoszone przez wiernych rozświetlone lampiony są zna-
kiem czuwania. Nabożeństwo roratnie odprawiamy od ponie-
działku do soboty o godz. 6.30. Do udziału w nim zapraszamy 
wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci. Najmłodsi codzien-
nie będą otrzymywali obrazki do wklejenia w specjalnym al-
bumie. 

4. Już od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczynamy w naszym 
kościele wznoszenie szopki bożonarodzeniowej. Każdego 
dnia w czasie rorat dzieci będą dokładały kolejny element tej 
konstrukcji. Niech budowie szopki towarzyszy także duchowe 
budowanie domu dla Pana w naszych sercach. Zachęcamy do 
podejmowania postanowień adwentowych, które będą zna-
kiem naszego dobrego przygotowania na przyjście Chrystusa. 

5. We wtorek przypada wspomnienie św. Andrzeja Apostoła. 
Tego dnia imieniny obchodzi proboszcz naszej parafii. Księ-
dzu Andrzejowi dziękujemy za wielkie dzieło duchowego 
i materialnego budowania naszej wspólnoty, życząc wielu łask 
Bożych w posłudze kapłańskiej i codziennym życiu. 

6. Imieniny obchodzi również nasz organista, Pan Andrzeja 
Żera. Z  tej okazji Solenizantowi życzymy opieki Matki Naj-
świętszej, wszelkiej pomyślności w  życiu osobistym, rodzin-
nym i zawodowym. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy 
mu w każdej chwili.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i  sobo-
ta miesiąca. Czwartek to dzień modlitw o  nowe i  dobre po-
wołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Po Mszy św. 
o godz. 18.00 - adoracja prowadzona przez wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym.

8. Pierwszy piątek miesiąca to dobra okazja do spowiedzi i Ko-
munii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. 
Porządek nabożeństw: 
• o godz. 7.00 Msza święta z Nabożeństwem do Serca Pana 

Jezusa.

• o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża. 
• o godz. 18.00 Msza święta z nabożeństwem do Serca Pana 

Jezusa. 
9. Pierwsza sobota miesiąca jest dobrą okazją do spowiedzi i Ko-

munii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 
za wszelkie grzechy i  znieważenia. Zapraszamy na Msze św. 
o godz. 7.00 i 18.00. Członków Kół Różańcowych i wszystkich 
chętnych zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, po której od-
mówimy różaniec i dokonamy zmiany tajemnic. Zachęcamy, 
aby ze spowiedzi korzystać pół godziny przed Nabożeństwem 
czy też Mszą św.

10. Również w pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. 
o godz. 7.00 w intencji trzeźwości Narodu i wolności od nało-
gów dla osób uzależnionych oraz o duchowe owoce rekolekcji 
wyzwolenia w naszej parafii. 

11. W  niedzielę, 5 grudnia,  zapraszamy rodziców i  dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii św. na Mszę św, o godz. 16.00. 
Po Mszy św. odbędzie się spotkanie. Będzie miało ono charak-
ter formacyjny. 

12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece na stół wigilijny 
w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca kosz-
tuje 15 zł, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wspar-
cie dzieł charytatywnych Caritas. Obecność takiej świecy 
w czasie wigilijnej wieczerzy jest znakiem naszej solidarności 
z ludźmi ubogimi i potrzebującymi. Można także złożyć ofiarę 
przeznaczoną na zakup żywności przeznaczonej dla potrzebu-
jących rodzin.

13. Poświęcone opłatki możemy otrzymać w  zakrystii lub kan-
celarii parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji jak zawsze 
przeznaczamy na prace prowadzone przy kościele i  jego oto-
czeniu. 

14. W dniu dzisiejszym przypada niedziela ofiarności na potrze-
by naszej świątyni. Bóg zapłać wszystkim osobom, które mo-
dlitwą i  ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. Za tydzień 
swymi modlitwami i ofiarami do puszek będziemy wspierać 
Kościół na Wschodzie.

15. 2 grudnia, od godz. 11.00 do 17.00, przy markecie Kaufland, bę-
dzie można skorzystać z  mobilnej pracowni mammograficz-
nej. Szczegóły na plakacie w gablocie.

16. W tym tygodniu patronują nam:
• wtorek, 30 listopada – św. Andrzej, brat św. Piotra - pierw-

szy uczeń powołany na Apostoła;
• piątek, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552) 

jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii i  patron misjo-
narzy katolickich; 

• sobota, 4 grudnia – św. Barbara (II/III w.), dziewica i mę-
czennica, patronka dobrej śmierci, orędowniczka górni-
ków, hutników oraz osób bezrobotnych.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Jezus uczniom Swym powiada:
„Gdy nadejdzie czasów kres,
na księżycu, słońcu znaki będą,
a narody będą drżeć.
Ludzie mdleć będą ze strachu
oczekując najgorszego,
gdyż moce niebios wstrząśnięte będą.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
 co z mocą i chwałą wielką
z obłoku zstąpi na Ziemię -

jak zapowiedziane było -
by osądzić ludzkie plemię.
Lecz gdy to się zacznie dziać,
wyprostujcie się, podnieście głowę.
Oto odkupienia przyszedł czas.
A zważcie, by serca wasze,
 od obżarstwa, trosk i picia
nie były zbyt ociężałe.
By czas nie zaskoczył was całkowicie.
Bo przyjdzie on nieoczekiwanie

na mieszkańców całej Ziemi,
więc czuwajcie dnia każdego,
byście mogli być zbawieni.
Módlcie się więc w każdym czasie,
by uniknąć tego złego,
byście czyści przed Synem 
Człowieczym 
mogli stanąć w chwale Jego.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

28 listopada - niedziela
7.30 + Franciszek i Teresa Truchel – greg.
7.30 + Henryka(k) i Edward oraz zmarli z rodziny 

Szymańskich.
9.00 + Czesława(k) Krajewska – greg.
9.00 + Zdzisław Sulkowski.
10.30 + Józef Najda.
10.30 + Stanisław Kawęczyński.
12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji, 
rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana 
Pawła II w Łomży.

12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski w posłudze kapłańskiej i życiu osobistym dla ks. 
proboszcza Andrzeja Godlewskiego – intencja imieninowa 
od Bractwa Krzyża i Rady Parafialnej.

12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony 
Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji 
oraz innych służb państwowych, którzy każdego dnia 
strzegą granic naszej Ojczyzny oraz jej niepodległości 
i suwerenności.

16.00 + Adam Przybyłek.
16.00 + Edward Szymanowski – intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po śmierci.
17.30  + Czesław i Janina Skrodzcy – greg. (ks. Michał poza 

parafią)
17.30 + Krystyna Modzelewska – greg.
17.30 + Zmarli z rodzin Bandachów, Chojnowskich, 

Wiśniewskich, Żebrowskich i Mierzejewskich.
19.00 + Danuta i Zdzisław Makowscy.
19.00 + Stanisław Wiśniewski – intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po śmierci.
29 listopada - poniedziałek

7.00 + Franciszek i Teresa Truchel – greg.
7.00 + Czesława(k) Krajewska – greg.
7.00 + Henryka(k), Zbigniew, Daniel i Adam Mrowiec.
7.00 + Andrzej Kowalewski – intencja od Anny z dziećmi.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej, potrzebne łaski i dar zdrowia dla Andrzeja 
z okazji 70. rocznicy urodzin.

18.00 + Czesław i Janina Skrodzcy – greg. (ks. Michał poza 
parafią)

18.00 + Krystyna Modzelewska – greg.
18.00 + Tadeusz Kołomyjski – intencja od uczestników pogrzebu 

w 30. dzień po śmierci.
18.00 + siostra Hortulana Drzyzguła.
18.00 + Barbara Gleba.
18.00 + Helena i Stanisław Boć.
18.00 + Andrzej Konarzewski – intencja od chóru parafialnego 

Spes Unica.
30 listopada- wtorek

7.00 + Franciszek i Teresa Truchel – greg.
7.00 + Czesława(k) Krajewska – greg.
7.00 + Andrzej Mężyński.
7.00 + Elżbieta Dudzińska – w 1. rocznicę śmierci.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski w posłudze kapłańskiej i życiu osobistym dla 
ks. proboszcza Andrzeja Godlewskiego – intencja od kół 
różańcowych.

18.00 + Czesław i Janina Skrodzcy – greg. (ks. Michał poza 
parafią)

18.00 + Krystyna Modzelewska – greg.
18.00 + Andrzej Zaczek.
18.00 + Henryk Paliński – w 46. rocznicę śmierci.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Rafała i Moniki z rodzinami.
1 grudnia - środa

7.00 + Edward Gołębiewski – greg.
7.00 + Eugenia i Kazimierz Olender – greg.
7.00 + Marcin i Zdzisław Bednarczyk.
7.00 + Jan Grabowski – w 1. rocznicę śmierci.
7.00 + Marzena Polkowska; Edmund i Antoni Śmiarowscy oraz 

zmarli z rodziny Śmiarowskich.
7.00 + Janina Zalewska – w 3. rocznicę śmierci.
18.00 + Stanisława Śmiarowska – greg. (ks. Michał poza parafią)
18.00 + Jadwiga Lubiejewska – greg.

18.00 + Zdzisław Godlewski – 3. rocznicę śmierci.
18.00 + Katarzyna Alicka oraz Marcin Piotr Leśkiewicz 

– w 9. rocznicę śmierci.
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2 grudnia - czwartek
7.00 + Edward Gołębiewski – greg.
7.00 + Eugenia i Kazimierz Olender – greg.
7.00 + Marcin i Zdzisław Bednarczyk.
7.00 + Czesław Dobrzycki – w 1. rocznicę śmierci.
7.00 + Stanisław Łuba.
18.00 + Stanisława Śmiarowska – greg. (ks. Michał poza parafią)
18.00 + Jadwiga Lubiejewska – greg.
18.00 + Zygmunt Choromański.
18.00 + Edyta Staniszewska – intencja od pracowników 

Przedszkola Publicznego nr 15 oraz od rodziców i dzieci 
z grupy IV.

18.00 + Andrzej Jabłoński – w 15. rocznicę śmierci oraz zmarli 
z rodziny Jabłońskich.

18.00 W intencji wspólnoty „Odnowa w Duchu świętym”
3 grudnia – piątek 

7.00 + Edward Gołębiewski – greg.
7.00 + Eugenia i Kazimierz Olender – greg.
7.00 + Barbara Budzichowska.
7.00 + Tadeusz i Czesława(k) Tołczyk.
7.00 + Eugenia Karwowska i Władysława Sitek.
7.00 + Wiesław Samluk.
18.00 + Stanisława Śmiarowska – greg. (ks. Michał poza parafią)
18.00 + Jadwiga Lubiejewska – greg.
18.00 + Teresa Głębocka – intencja od koła różańcowego 

Królowej Pokoju.
18.00 + Marianna Pukszta.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne 

łaski dla Damiana z okazji urodzin oraz jego rodziny.
4 grudnia – sobota 

7.00 + Edward Gołębiewski – greg.
7.00 + Eugenia i Kazimierz Olender – greg.
7.00 + Jan Chrostowski – w 33. rocznicę śmierci.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Karola Modzelewskiego z okazji 18. rocznicy 
urodzin.

7.00 O trzeźwość i wolność od nałogów dla osób uzależnionych 
oraz o duchowe owoce rekolekcji wyzwolenia.

7.00 W intencji kół różańcowych.
18.00 + Stanisława Śmiarowska – greg. (ks. Michał poza parafią)
18.00 + Jadwiga Lubiejewska – greg.
18.00 + Barbara Wojciehowska; Maria Andrychowska; 

Mieczysław Aleksandrowicz i Helena Węgrowska.
18.00 + Barbara Porowska – intencja od przyjaciół.
18.00 + Lidia Budzyń – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 + Grażyna Gosiewska – w 2. rocznicę śmierci.

5 grudnia - niedziela
7.30 + Eugenia i Kazimierz Olender – greg.
7.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski Michaliny z okazji 
2. rocznicy urodzin.

9.00 + Edward Gołębiewski – greg.
9.00 + Sławomir Zajkowski – w 3. rocznicę śmierci oraz zmarli 

z rodziny Zajkowskich.
10.30 + Stanisława Śmiarowska – greg. (ks. Michał poza parafią)
10.30 + Czesław Sobuciński oraz zmarli z rodzin Sobucińskich 

i Sokołowskich.
10.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej dla Karoliny Kemfert z okazji 3. rocznicy 
urodzin.

12.00 + Barbara Chodnicka.
12.00 Za Parafian.
16.00 + Barbara Wojciechowska – intencja w dniu imienin.
16.00 + Janina Zumer – intencja od uczestników pogrzebu 

w 30. dzień po śmierci.
17.30 + Jadwiga Lubiejewska – greg.
17.30 + Barbara Porowska – intencja z okazji imienin.
19.00 + Marian i Genowefa Kaczor.
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Kalendarz w  kościele katolickim (kalendarz litur-
giczny) rządzi się nieco innymi prawami niż kalen-
darz powszedni, w którym kolejny rok rozpoczyna się 
1 stycznia, a kończy się 31 grudnia. Rok liturgiczny to 
cykl wspomnień historii zbawienia w oparciu o wyda-
rzenia z życia i śmierci Jezusa Chrystusa, a także wspo-
mnienia świętych i wydarzeń z życia Kościoła. 

Początkiem nowego roku liturgicznego jest zawsze 
pierwsza niedziela Adwentu, która wypada w okresie 
od 27 listopada do 3 grudnia. W kalendarzu liturgicz-
nym obowiązuje cykl trzyletni – A, B i C. Dzisiaj roz-
poczynamy rok liturgiczny C, który – podobnie jak lata 
A i B – podzielony będzie na siedem odrębnych okre-
sów liturgicznych: okres Adwentu, Bożego Narodzenia, 
zwykły(I), Wielki Post, Triduum Paschalne, Wielka-
nocny oraz zwykły(II). W Kościele rzymskokatolickim 
każda niedziela uznawana jest za dzień świąteczny 
i  jednocześnie za początek tygodnia. Rok liturgiczny 
bywa określany także jako rok kościelny albo Rok Pań-
ski (łac. Anno Domini, w skrócie: a.d.).

W  poszczególnych okresach roku liturgicznego 
lub też podczas kościelnych świąt stosowane są różne 
kolory liturgiczne. Szczegółowo kwestię tę reguluje 

„Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”. Do-
kument ten wymienia sześć kolorów szat liturgicznych: 
biały, zielony, czerwony, fioletowy, czarny oraz różowy. 
Jakiś czas temu w naszej „Nadziei” opisywaliśmy szcze-
gółowo zasady i okresy stosowania poszczególnych ko-
lorów. 

Winieta naszej parafialnej gazetki dotychczas także 
zmieniała swój kolor zgodnie z  zasadami poszczegól-
nych lat liturgicznych. Jak widzimy, zmiana tych barw 
nie ma nic wspólnego z promowaniem takich czy in-
nych ruchów lub organizacji społecznych, co niegdyś 
zarzuciła redakcji zaniepokojona i  oburzona Czytel-
niczka.

Wraz z  nowym rokiem liturgicznym zmieniliśmy 
nieco naszą winietę, która teraz będzie miała zawsze tę 
samą barwę. Stosowny kolor liturgiczny stanowić bę-
dzie tło do tekstu Ewangelii i rozważania na pierwszej 
stronie. Na winiecie, jak zawsze, Czytelnik odnajdzie 
aktualny tytuł danego roku liturgicznego, który obec-
nie brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa” wraz z hasłem 

„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Doda-
liśmy także słowa św. Jana Pawła II, które jako papież, 

wypowiedział w marcu 1981 roku: „Nauczcie się nazy-
wać białe białym, a czarne czarnym; zło złem, a dobro 
dobrem. Nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie 
wyzwoleniem i  postępem, choćby cała moda i  pro-
paganda były temu przeciwne”. Warto chyba, abyśmy 
wracali jak najczęściej do tych słów. Na winiecie poja-
wił się również nowy element graficzny – umieszczona 
na frontonie świątyni ozdobna szarfa z napisem „25-le-
cie parafii”. 

Tak, tak... W 2022 roku świętować będziemy ćwier-
ćwiecze istnienia naszej parafialnej Wspólnoty.

Zbigniew Zalewski

Od wielu lat 22 listopada kilka chórów z Łomży 
oraz z Nowogrodu i Jedwabnego spotykało się, aby 
celebrować wspomnienia św. Cecylii - opiekunki 
i  patronki muzyków kościelnych. Zawsze była to 
uroczysta Msza święta, a po niej koncert chórów 
i wspólna agapa. Niestety, z wiadomych powodów 
w 2020 roku takie wydarzenie nie mogło mieć miej-
sca. W tym roku postanowiliśmy zaakcentować tę 
cykliczną tradycję. Spotkamy się zatem na Mszy 
świętej w  poniedziałek, 29 listopada, o  godzinie 
18.00. Nasz parafialny chór SpesUnica, wraz z  za-
proszonymi gośćmi, zaśpiewa podczas nabożeń-
stwa. Warto dodać, że od czterech lat, w  ramach 
tego wydarzenia, wszystkie połączone chóry wspie-
rają też wybraną rodzinę w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku pomożemy 
pani Danucie przetrwać zimę, ofiarowując jej opał, 
a  także inne potrzebne rzeczy, min. ubrania, buty, 
środki czystości, żywność, kuchenkę gazową, że-
lazko i inne drobiazgi. Jeśli ktoś z naszych Parafian 
chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tej pomocy – 
serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Szmitko

LATA LECĄ ...


