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1. Dzisiaj w naszej diecezji obchodzimy dzień solidarności z kapłanami
seniorami. Taca zebrana w tym dniu będzie przeznaczona na utrzymanie
diecezjalnego Domu Księży Emerytów.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej próba scholi dorosłych w kolegium.
3. Zapraszamy na Msze św. roratnie – dzieci w poniedziałek, środę i piątek
o godz. 18.00, a dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.
4. We wtorek, 18 grudnia, o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem do św. Ojca
Pio. Zachęcamy do udziału w modlitwie oraz do wpisywania próśb
i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego. Na
modlitwę zapraszamy nauczycieli i pracowników oświaty w ramach
Adwentowego Dnia Skupienia Duszpasterstwa Nauczycieli. Więcej
informacji na plakacie.
5. Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty codziennie pół godziny przed
Mszą św. Spowiedź odbędzie się również w środę, czwartek i piątek od
godz. 8.00 do 9.00 i po południu od godz. 17.00 do 18.00. Szczególnie
zapraszamy w czwartek, gdyż o pomoc w spowiedzi tego dnia
poprosiliśmy księży z dekanatu.
6. Bardzo prosimy o pomoc w dekorowaniu kościoła na Święta Bożego
Narodzenia. Prosimy panów o przyjście w poniedziałek po Mszy wieczornej
na spotkanie w sprawie przygotowania szopki, a we wtorek o godz. 12.00
w celu oprawienia i ustawienia choinek. Z prośbą o pomoc zwracamy się
również do pań. Będziemy wdzięczni za udekorowanie choinek i kościoła w
środę po Mszy św. wieczornej, a także za posprzątanie kościoła w czwartek
po Mszy wieczornej.
7. Prosimy zgłaszać w zakrystii chorych, którzy chcieliby przystąpić do
spowiedzi i Komunii Świętej przed Świętami, a którzy nie są odwiedzani
przez kapłanów w I piątek i I sobotę miesiąca.

8. Za tydzień IV Niedziela Adwentu, a w kolejny poniedziałek Wigilia Bożego
Narodzenia. Już dzisiaj zapraszamy na Pasterkę, która będzie
sprawowana o godz. 22.00 i 24.00. Ofiary zebrane w czasie Pasterki na tacę
zostaną przeznaczone na Diecezjalny Fundusz Matki i Dziecka im. Biskupa
Wilhelma Pluty.
9. Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców
dziś o godz. 16.00. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone medaliki dla
dzieci.
10.Przy wyjściu z kościoła można wziąć opłatek na stół wigilijny. Dziękujemy
za ofiary składane przy tej okazji. Zostaną one przeznaczone na remont
pomieszczeń w kolegium dla dzieci i młodzieży.
11.Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przekazali żywność dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Dzisiaj,
jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, Zespół prowadzi zbiórkę dla
najuboższych rodzin naszej w parafii.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła.
13.Polecamy lekturę prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można nabyć
nowy numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” oraz świece na stół
wigilijny w cenie 6 zł.
14.Parafialny Klub Seniora, a także dzieci z oazy i scholi rozprowadzają
własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Dzieci ze scholi rozprowadzają
również sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na
zakup strojów na występy dla dzieci.
15.Parafianom i wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzmy zdrowia, wiary
pozwalającej dostrzec obecność Boga i radości, jaką dają Jego obecność
i miłość, a także opieki św. Mikołaja.
16.W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Halina Serafin, lat 60,
z ul. Złota Podkowa. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

