
 

Z kroniki parafialnej…   
 

  
 
 

  
  
1. 12. 2012 r. – W sobotnie w salce katechetycznej popołudnie odbyła się zabawa 
andrzejkowa dla dzieci. 
 
2. 12. 2012 r. – W pierwszą niedzielę Adwentu podczas Mszy św. o godz. 900 zostały 
poświęcone opłatki, które później były roznoszone wśród Parafian przez Radnych Parafialnych. 
 
6. 12. 2012 r. – Wczesnym rankiem pod koniec Mszy św. roartniej odwiedził nas św. Mikołaj, 
który dla dzieci, młodzieży, osób chorych i starszych przyniósł prezenty. 
 
8. 12. 2012 r. – Podczas Eucharystii o godz. 700 zostały poświęcone medaliki dla dzieci, które 
przygotowują się do przyjęcia I Komunii świętej. 
 
8 - 9. 12. 2012 r. – W tych dniach odbywał się w naszej parafii kurs ewangelizacyjny „Nowe 
Życie”, który prowadzony był przez ks. Krzysztofa Czerwionkę CR i grupę wspólnotę 
ewangelizacyjną „Galilea”. 
 
15. 12. 2012 r. – W sobotni dzień gościliśmy harcerzy z Polski z Bytomia, którzy wraz z 
Samborskimi harcerzami rozrośli paczki świąteczne wśród Parafian. 
 
20. 12. 2012 r. – W czwartkowe popołudnie księża wraz z siostrami uczestniczyli w Rudkach 
w dekanalnym opłatkowym spotkaniu. 
 
21. 12. 2012 r. – Przed południem zostały przywiezione choinki, a po obiedzie zostały one 
oprawione i ustawione w kościele. 
 
22. 12. 2012 r. – Sobotni dzień był czasem robienia porządków przedświątecznych w kościele 
oraz ubierania choinek i szopki. Wszystkim zaangażowanym w pracach związanych z 
upiększeniem naszego kościoła na czas świąt wyrażamy słowa wdzięczności. 
 
23. 12. 2012 r. – Podczas Mszy św. zostały poświęcone ornaty, które ufundowała Rada 
Parafialna, której dziękujemy za złożony dar. 
 
24. 12. 2012 r. – Na zakończenie rorat do grona ministrantów zostało przyjętych 5 
kandydatów oraz 3 chłopców na kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza. 
 
25. 12. 2012 r. – W świąteczne popołudnie wyruszyła na kolędowanie grupa dzieci w ramach 
Misyjnej Kolędy, która w tym roku ma na celu wsparcie prześladowanego Kościoła w 
Wietnamie. 
 
26. 12. 2012 r. – Po Mszy św. o godz. 900 miały miejsce w naszym kościele jasełka, 
przygotowane przez s. Elżbietę wraz z dziećmi. 
 
28. 12. 2012 r. – Po południu z racji wspomnienia świętych Młodzianków męczenników 
została odprawiona Msza św. dla najmłodszych dzieci, które na koniec zostały obdarowane 
prezentami. 
 



30. 12. 2012 r. – W święto świętej Rodziny tradycyjnie już w naszej parafii miał miejsce 
obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. W tym roku do odnowienia przyrzeczeń stanęło 
38 par, w tym dwie pary obchodziły 45 lat pożycia małżeńskiego. 
 
31. 12. 2012 r. – Wieczorną Mszą św. zakończyliśmy kolejny rok kalendarzowy, dziękując 
Panu Bogu za wszelkiego dobro, którym nas obdarzył a zarazem przepraszając za wszelkie 
nasze niewierności. 


