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ADŚ zaprasza na Różaniec i na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ dzisiaj o godz.
18.00. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W piątek zakończenie rorat i konkurs na
najpiękniejszy lampion.
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. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy organizowane przez
Caritas DB.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym, że przyszłość Kościoła jest w małych
wspólnotach, o znaczeniu posłuszeństwa w Kościele, o pierwszej w diecezji dziewicy konsekrowanej
oraz wywiad z Ks. Abpem H. Muszyńskim, Prymasem seniorem o znaczeniu wspólnoty narodowej.
W zeszłym tygodniu w czasie składki budowlanej zebraliśmy 11.150,00 zł. Wszystkim ofiarodawcom
z serca dziękujemy, Bóg zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na dekorację do żłóbka.
Zachęcamy do uczestnictwa w 4 semestralnym Studium Duchowości Karmelitańskiej rozpoczynające
się w styczniu 2020. Zapisy do 30.12, szczegółowe informacje w gablotce.
W czwartek 19.12 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
W sobotę 21 grudnia będziemy przeżywać w naszej parafii dzień Spowiedzi Adwentowej, przed
południem od godz. 9.30 do 11.00 i po południu od 16.00 do 18.30. Program spowiedzi w pozostałych
parafiach umieszczony jest na plakacie w gablotce.
W poniedziałek spowiedź św. w parafii św. Jana Pawła II i św. Jana Ap., we wtorek w parafii św.
Mikołaja, w środę w parafii św. Marka. Program spowiedzi wywieszony jest w gablotce.
W tym roku Kolendę rozpoczynamy 27.12 od ul. Rataja. Plan Kolendy będzie udostępniony w święta
w kościele.
Radę Duszpasterską i Radę Budowlaną zapraszamy dzisiaj (niedziela) na zebranie o godz. 19.00 na
plebanii.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Marianna Grzybowska l. 84, zam. ul. Przybory 6; śp. Leon Cysewski
l. 69, zam. ul. Wierzejewskiego 2; śp. Monika Wrzesińska l. 27, zam. ul. Zarembiny 25 oraz śp. Józef
Piasecki l. 77, zam. ul. Przyjaciół 1. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie……

