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1. Tradycyjnie w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji
Episkopatu Polski, obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło,
składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś
przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi
żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in.
w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
2. Dzieci zapraszamy na roraty w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00,
a dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.
3. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do
18.00. W czwartek odmawiamy modlitwy przebłagalne za grzechy
kapłanów.
4. Parafialny Zespół Caritas wystawił w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej
kosz, do którego można składać produkty żywnościowe przeznaczone na
paczki świąteczne dla ubogich rodzin z naszej parafii. Ponadto w przyszłą
niedzielę Zespół przeprowadzi zbiórkę do puszek na potrzeby tychże rodzin.
Za wszelkie ofiary już dziś serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również
wolontariuszom Parafialnego Zespołu Caritas, którzy w ramach akcji „Tak,
pomagam!” przeprowadzili wczoraj zbiórkę żywności w sklepach Biedronka,
a także wszystkim, którzy podzielili się z potrzebującymi różnymi
produktami.
5. Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców
za tydzień o godz. 16.00. W czasie tej mszy św. zostaną poświęcone medaliki
dla dzieci.
6. W przyszłą niedzielę w naszej diecezji obchodzimy dzień solidarności
z kapłanami seniorami. Taca zebrana w tym dniu będzie przeznaczona na
utrzymanie diecezjalnego Domu Księży Emerytów.

7. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego,
a w sposób szczególny osobom, które włączyły się w przygotowanie
korowodu, gry miejskiej i konkursów dotyczących postaci św. Mikołaja oraz
uroczystości odpustowej w ruinach kościoła św. Mikołaja. Zachęcamy do
modlitwy za wstawiennictwem naszego patrona w intencji naszej parafii:
kapłanów w niej posługujących i wszystkich wiernych.
8. Polecamy lekturę prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można nabyć
nowy numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, kalendarze parafialne oraz
małe świece na stół wigilijny w cenie 6 zł. Parafialny Klub Seniora i dzieci
z oazy i scholi rozprowadzają własnoręcznie wykonane kartki świąteczne.
9. Parafianom i wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, pokoju serca, pewności, że Pan Bóg o każdym z nas
pamięta, a także wstawiennictwa św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Sławomir Rolnik, lat 78,
z ul. Wita Stwosza, śp. Zbigniew Buczek, lat 79, z ul. Obrońców Pokoju,
śp. Mieczysław Mielczarek, lat 86, z ul. Śniadeckich, śp. Bolesław Połącarz,
lat 85, z ul. Wita Stwosza. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

