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Rozpoczynamy czas Adwentu radosnego oczekiwania na Narodzenie Zbawiciela. Roraty od
poniedziałku do czwartku o godz. 17.00. Zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy by przynosiły ze
sobą lampiony. Wszystkich zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych. Po Mszy św.
będziemy zbierali ofiary na Fundusz Ubogich, o który prosi Papież Franciszek. W przyszłą niedzielę
w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par, które ślubowały w
grudniu.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek nabożeństwo do
św. Mateusza, a w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odnowa w Duchu Świętym
zaprasza na Adorację Najśw. Sakramentu w poniedziałek od godz. 18.30.
W tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się o powołania, o godz. 17.30 wystawienie
Najświętszego Sakramentu. 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 12.12.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o świętości Jana Pawła II, o ekonomii wg Papieża
Franciszka oraz zaproszenie na rekolekcje adwentowe z Benedyktem XVI o nadziei. Do Przewodnika
dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania na grudzień. Koszt Przewodnika to 6,00 zł.
Ze względu na pandemię opłatki na stół wigilijny można nabyć wychodząc z kościoła, a w tygodniu w
Biurze Parafialnym i w zakrystii. Jak co roku można nabyć świecę Caritas dużą w cenie 15,00 zł. i
małą w cenie 6,00 zł. Dostępne są również piękne kalendarze i albumy o ks. kard. Wyszyńskim i o
papieżu Janie Pawle II.
„Strefa Dialogu”, to propozycja to dla młodzieży studiującej i pracującej. W środę 2.12 spotkanie
online, informacje na stronie FB „Strefa Młodych Fordon”.
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. Prosimy, by
nie przynosić ubrań.

W przyszłą niedzielę 6.12, Parafia św. Mikołaja, Matka wszystkich parafii w Fordonie, będzi
obchodzić święto swojego Patrona. Msza św. odpustowa o godzinie 12.30. Księdza Probośza wraz z
wszystkimi Kapłanami oraz Wiernymi polecamy opiece św. Mikołaja.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Helena Urbańska l. 91, zam. ul. Witosa 2; śp. Zofia Kwiatkowska l.
96, zam. ul. GOPR 5 oraz śp. Wioletta Żak l. 53, zam. ul. Porazińskiej 2. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie……

