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Ostatnia niedziela Adwentu. Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za udział w
roratach i za zrobienie pięknych lampionów. Losowanie nagród zadań
adwentowych w czwartek 26.12 na Mszy św. o godz.11.30.
W poniedziałek Biuro Parafialne po południu będzie nieczynne. W poniedziałek
spowiedź w Bazylice Matki Bożej KM od 9.00 do 11.00 i od 15.30 do 18.30.
We wtorek 24.12 nie będzie Mszy św. o godz. 17.00 i 18.00. Pasterka o godz.
22.00 i o północy, natomiast w Boże Narodzenie nie ma Mszy św. o godz. 7.00,
pozostałe Msze św. wg porządku niedzielnego. W drugi dzień Świąt Msze św.
jak w każdą niedzielę. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz
Ochrony Życia.
Od piątku 27.12 Msze św. w tygodniu odprawiane będą o godz. 7.00 i 15.30 w
kaplicy w Domu Parafialnym. W zeszłym tygodniu zebraliśmy 1050 zł na
dekoracje do żłóbka. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Opłatki i świece
Caritas można nabywać wychodząc z kościoła.
Dziękujemy za „Dar serca”, który został przyniesiony w dużych ilościach.
Bardzo dziękuję Paniom z Zespołu Charytatywnego za ich całoroczną pracę i za
przygotowanie pięknych paczek. Pragniemy podziękować również firmie
Abramczyk, która przekazała ryby na stół wigilijny dla 60 rodzin naszej Parafii.
Wszystkim serdecznie dziękujemy Bóg zapłać.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: a w nim przesłanie Papieża
Franciszka o żłóbku jako o objawieniu czułości Boga, art. o tym, że świat żyje
tak jakby Boga nie było oraz art. o medytacji różańcowej dla mężczyzn w
Parafii Matki Bożej Fatimskiej. Do Przewodnika dołączono dodatek Rodzina o
sytuacji współczesnej rodziny oraz książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania na
każdy dzień stycznia. Cena całości 10,00 zł.
Plan kolędy został wywieszony w gablotce i każdy może go zabrać ze sobą do
domu. Kolędę rozpoczynamy w piątek 27.12 od ul. Rataja 10; w sobotę ul.
Rataja 2 i 6, w niedzielę ul. Rataja 4 i 8 oraz GOPR 5, a w poniedziałek 30.12
ul. GOPR 1, 7, 9 i ul. Chałubińskiego 1. Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 a w
sobotę i niedzielę o godz. 15.00.

W ostatnim tygodniu zmarła śp. Maria Łanoch l. 83, zam. ul. Porazińskiej 6.
Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

