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W sobotę 14.12 wspominamy św. Jana od Krzyża, patrona Ks. Biskupa Jana Tyrawy. Zapraszamy na
Mszę św. w Jego intencji w katedrze o godz. 18.00 oraz polecamy jego posługę pasterską naszym
modlitwom.
Dziękujemy ks. Proboszczowi Januszowi Tomczakowi za ukazanie roli mężczyzny i ojca w rodzinie i w
Kościele. Zapraszamy na prowadzony przez Niego Różaniec dla mężczyzn z rozważaniami dzisiaj o
godz. 17.15. Przypominamy o godzinie łaski dla świata między 12.00 a 13.00.
Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Spotkanie przed bierzmowaniem w czwartek o godz.
18.00. Apostolstwo Żywego Różańca zaprasza w czwartek 12.12 na Mszę św. o godz. 17.00 w
intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa oraz na spotkanie w salce. ADŚ zaprasza na
Różaniec i na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ w niedzielę 15.12 o godz. 18.00.
Przypominamy o „Darze serca”: zachęcamy do przynoszenia zabawek, słodyczy, żywność i środków
czystości. Można je składać w prezbiterium. Prosimy by nie przynosić ubrań. Opłatki można nabywać
wychodząc z kościoła, i w Biurze Parafialnym. Zachęcamy 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 DB.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o społecznym wizerunku kapłana, o Niepokalanym
Poczęciu oraz o naszej pomocy najuboższym rodzinom.
Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie. W przyszłą niedzielę
będziemy zbierać ofiary na dekoracje do żłóbka.
Cieszymy się z zakończenia I etapu montażu nowego nagłośnienia w kościele. Wymieniono całą
instalację, głośniki, wzmacniacze oraz mikrofony. Koszt całości to prawie 70 tyś. zł. II etap
zrealizujemy w lutym.
Zachęcamy do uczestnictwa w 4 semestralnym Studium Duchowości Karmelitańskiej rozpoczynające
się w styczniu 2020. Zapisy do 30.12, szczegółowe informacje w gablotce.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Marek Dubanowski l. 46, zam. ul. Porazińskiej 4; śp. Jan Matyka l.
72, zam. ul. Witosa 1; śp. Zdzisław Kierzkowski l. 71, zam. ul. Przybory 4 oraz śp. Barbara
Błażejewska l. 61, zam. ul. Szczęśliwa 2. Polećmy zmarłych Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz
Panie……

