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Ostatnia niedziela Adwentu, dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za udział w roratach i za piękne
lampiony. Ostatnie roraty we wtorek. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na dekorację do żłóbka.
We wtorek Stowarzyszenie Harcerskie Piątka.pl. przekazało naszej Parafii Światełko z Betlejem,
które jest na ołtarzu.
W środę po południu i w czwartek Biuro Parafialne będzie nieczynne. W poniedziałek spowiedź w
Parafii św. Jana Ap. i św. Jana Pawła II, we wtorek w Parafii św. Mikołaja.
W czwartek 24.12 nie będzie Mszy św. o godz. 17.00 i 18.00. Pasterka o godz. 20.00, 22.00 i o
północy, natomiast w Boże Narodzenie będzie dodatkowa Msz 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.
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 rodzin naszej
Parafii. Wszystkim serdecznie dziękujemy Bóg zapłać.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 8930 zł. na cele budowlane, ofiarodawcom z serca dziękujemy, Bóg
zapłać. W ostatnim czasie wykonaliśmy prace związane z zgospodarowaniem wody deszczowej na
terenie parafii i kończymy wykonanie poduszek na wszystkie ławki w kościele. Koszt całości to
11.900 zł.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można nabyć wychodząc z kościoła.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o św. Józefie oraz o hospicjum perinatalnym. 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.
Od poniedziałku 28.12 Msze św. w tygodniu odprawiane będą o godz. 7.00, 17.00 (przeniesiona z
godz. 15.30) i o 18.00 Msza św. kolędowa. Wszystkie Msze św. będą odprawiane w kościele.
Plan Mszy św. kolędowych o godz. 16.30 w sobotę i niedzielę i o 18.00 w tygodniu został wywieszony

w gablotce i umieszczony w Internecie. Kolędę rozpoczynamy w niedzielę 27.12 Mszą św. za
mieszkańców ul. Mieszka I, Pałbickiego, Stwosza, Wardyńskiego, Wróblewskiego, Zarembiny 2, 4, 5 i
7; w poniedziałek 28.12 za mieszkańców ul. Gawędy 1, 2, 4 i Zarembiny 15; we wtorek 29.12 za
mieszkańców ul. Zarembiny 19, 21, 25; w środę 30.12 za mieszkańców ul. Brzechwy 2, 2A, 2B, 2C,
ul. Produkcyjnej 15 i domki; w sobotę 2.01 ul. Szybowcowej, Szafirowej, Sielskiej, Brzechwy 3 i
domki; w niedzielę 3.01 ul. Szancera 2, 3, 4, i 5. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. w sobotę i
niedzielę o godz. 16.30 a w tygodniu o godz. 18.00 i na spotkanie kolędowe po Mszy św.
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mieszkańców ul. Mieszka I, Pałbickiego, Stwosza, Wardyńskiego, Wróblewskiego, Zarembiny 2, 4, 5 i
7; w poniedziałek 28.12 za mieszkańców ul. Gawędy 1, 2, 4 i Zarembiny 15; we wtorek 29.12 za
mieszkańców ul. Zarembiny 19, 21, 25; w środę 30.12 za mieszkańców ul. Brzechwy 2, 2A, 2B, 2C,
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W gablotce został wywieszony plakat „Święta w Telewizyjnej Jedynce”.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Regina Szafert l. 94, zam. ul. Wierzejewskiego 2; śp. Helena
Celińska l. 87, zam. ul. Zarembiny 5; śp. Danuta Kwaśniewska l. 86, zam. ul. Zarembiny 7; śp. Marcin
Sadłowski l. 81, zam. ul. Zarembiny 2 i śp. Kazimierz Miętkiewicz l. 86, zam. ul. Skarżyńskiego 7.
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

