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Rozpoczynamy czas Adwentu radosnego oczekiwania na Narodzenie Zbawiciela. Roraty od
poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy by przynosiły ze sobą
lampiony. Wszystkich zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych.
W tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o
godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu a o 18.00 spotkanie Stowarzyszenia Wspierania
Powołań. W piątek przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od
godz. 16.00, dla uczniów klas VI-VIII od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W
sobotę I sobota miesiąca o godz. 11.15 Różaniec, a o 12.00 Msza św. Fatimska. Księża udają się z
Komunia św. do chorych w sobotę 14.12.
W niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, msze św. jak w każdą niedzielę.
Przypominamy o godzinie łaski od 12.00 do 13.00. Ksiądz Wojciech z dniem dzisiejszym został
mianowany proboszczem parafii św. Anny w Jaktorowie. Nowe zadania Ks. Wojciecha polecamy
Opatrzności Bożej i opiece Maryi oraz dziękujemy za posługę w naszej parafii.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o odzyskanej niedzieli w polskich rodzinach, relacja
z pielgrzymki Papieża Franciszka do Japonii oraz wywiad z Kevinem Kołodziejem uczestnikiem I
Forum Młodych DB Nie bójmy się Chrystusa.
W środę 4.12 spotkanie dla uczniów klas 8 przygotowujących się do bierzmowania o godz. 18.30, a
dla uczniów kl. I ponadgimnazjalnych w czwartek 5.12 o godz. 18.00. Plan spowiedzi adwentowych w
naszym dekanacie wywieszony jest w gablotce.
Jak co roku „Dar serca”: słodycze, zabawki, żywność, środki czystości, można składać w
prezbiterium. Posłużą one do przygotowania paczek na święta dla rodzin naszej Parafii. Zachęcamy,
by nie przynosić ubrań.
Opłatki można nabywać wychodząc z kościoła, i w Biurze Parafialnym. Zachęcamy również do
nabywania świec Caritas w cenie 15 zł. duża i 6 zł. mała, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na
Wigilijne Dzieło Pomocy organizowane przez Caritas Diecezji Bydgoskiej. Wychodząc z kościoła
można nabyć książkę Internet w Kościele, Kościół w Internecie. Cyfrowa agora przestrzenią nowej
ewangelizacji o obecności Kościoła w przestrzeni Internetu i o znaczeniu Internetu w ewangelizacji.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca składka przeznaczona jest na cele budowlane. W zeszłe
niedziele zebraliśmy 4,6 tyś. zł. na pomoc Kościołowi na Ukrainie i 6 tyś. zł na pomoc Siostrom
Katarzynkom prowadzącym dom dla dziewcząt uzależnionych. Bóg zapłać ofiarodawcom.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Maria Ermanowicz l. 59, zam. ul. Wierzejewskiego 1; śp. Jerzy
Żmich l. 73, zam. ul. Witosa 5 oraz śp. Wacław Kot l. 72, zam. ul. Zarembiny 4. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie……

