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Rozpoczynamy Nowy Rok Kościelny. W Adwencie przygotowujemy się na ponowne przeżycie tajemnicy Narodzenia
Jezusa Chrystusa, jak również na powtórne Jego przyjście w czasach ostatecznych. W tym czasie z motywów
religijnych podejmijmy gorliwszą pracę nad sobą., W tygodniu, jak w poprzednich latach uroczystą Mszę św. roratnią
będziemy sprawowad o godz. 7.00. Zapraszamy na Roraty dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.
W poniedziałek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.
Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę "Galilea" - we wtorek po Mszy św. wieczornej.
W środę - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. Spotkanie Koła Przyjaciół"Radia Maryja"- w
środę po Mszy św. wieczornej.
Wypominki roczne i modlitwy za zmarłych - w czwartek o godz. 17.00, potem Msza św. za wypominanych, a po Mszy
św. „GodzinaSwięta" prowadzona przez Straż Honorową NSPJ.
W piątek - wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

W tym tygodniu przypada piewszy piątek miesiąca. Spowiedź z tej okazji dla
wszystkich będzie w piątek od godz. 15.30. Msza św. dla dzieci z okazji pierwszego
piątku miesiąca będzie o 16.30. W piątek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu dla
młodzieży z klas VIII i z klas III gimnazjum.

W sobotę - Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św.
będą sprawowane: o godz. 6.00, 7.00 - Roraty, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 i 18.30. Nie
będzie Mszy św. o godz. 12.30.
Spotkanie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej - w sobotę po Mszy ŚWe o godz. 9.30.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii ~w.

Do chorych i starszych, którzy nie będą mogli skorzystad ze spowiedzi przed świętami w kościele,
udamy się w najbliższą sobotę - 8 grudnia w godzinach od 14.00 - 16.00. Prosimy o zgłaszanie tych
Osób w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania do piątku przed południem.

Pan Organista w tym tygodniu przyjdzie z pobłogosławionymi opłatkami do domów: w poniedziałek na Osiedlu przy
ul.Orkana, w środę - również na Osiedlu przy ul.Orkana, w czwartek na Osiedlu przy ul Sądeckiej, w piątek przy ulo
Pocz~owej, Roztoki, Brzozowej, Spokojnej, Kliszczaków, Wąskiej, Orkana i w &ynku oraz przy ul.Krętej, w sobotę przy ul~a
Banię.
Prasa katolicka jest do nabycia w salce przy kościele, polecamy także kalendarze parafialne na 2019 r.
Burmistrz oraz Organizatorzy II Biegu Mikołajów w Rabce-Zdroju - "Biegnijmy dla Natalii",serde~znie zapraszają wszystkich
mieszkaoców, kuracjuszy i turystów, instytucje, organizacje i szkoły do udziału w akcji charytatywnej 7 grudnia br •• Park
Zdrojowy w Rabce stanie się najbardziej ciepłym i serdecznym miejscem na Ziemi. To tutaj, o godz. 12.00 w czapkach
mikołajowych wystartują ludzie dobrych serc, aby pomóc nieuleczalnie chorej Nataliie Bądźcie z nami! Razem możemy
nieśd radośd i pomoc drugiemu człowiekowi.

Dramat w Jemenie: Dzieci potrzebują Cię, aby przeżyd
W ogarniętym wojną kraju, głód i cholera szerzą się w niekontrolowany sposób.
Ponad 60% ludności nie ma skąd zdobyć pożywienia. 400 tysięcy dzieci, może
umrzeć z głodu. Niedożywienie drastycznie obniża odporność małych organizmów
na zakażenia. Tylko od kwietnia bieżącego roku stwierdzono ponad 900 tysięcy
przypadków cholery. Co czwartą ofiarą choroby było dziecko poniżej piątego
roku życia. UNICEF jest na miejscu i niesie pomoc. Walczymy z
niedożywieniem dzieci podając specjalną pastę z orzeszków ziemnych oraz
mleko terapeutyczne dla najmłodszych. Leczymy dzieci, które zachorowały na
cholerę, stosując specjalne saszetki ORS, czyli sole nawadniające, zawierające
glukozę i składniki mineralne.
Niestety, potrzeby są ogromne. Wierzymy, że dotrzemy do osób, które nie będą
obojętne na tak ogromne cierpienie dzieci.
Dlatego zwracamy się do Ciebie.
Jeśli chcesz uratować życie dziecka, proszę, nie czekaj! Przekaż darowiznę
teraz i pomóż nam dotrzeć do maluchów, które czekają na nasze wsparcie.
W imieniu dzieci, dziękujemy Ci za Twoją pomoc!
https://www.unicef.pl/nmaction/form/18ba419f63d3fe17863c1c2d5c72e922?ver=B
https://www.unicef.pl/O-nas/Aktualnosci/Zaostrzenie-walk-w-Jemenie-zagrozony-szpital-dzieciecy-wAl-Hudajda

