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Rozpoczęliśmy czas Adwentu, Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00. Zapraszamy
szczególnie dzieci i prosimy by przynosiły ze sobą lampiony oraz serduszka z dobrymi uczynkami.
Wszystkich zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych. Po Mszy św. będziemy zbierali
ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Dzisiaj dokonamy uroczystego zakończenia Roku św. Józefa w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Przybędą kapłani z wszystkich Parafii Fordonu, a Mszy św. będzie przewodniczył ks. Bp Krzysztof
Włodarczyk. W poniedziałek wspomnienie św. Mikołaja, wszystkim dzieciom składamy
najserdeczniejsze życzenia. Parafia św. Mikołaja zaprasza na Mszę św. odpustową o godz. 18.30. Ks.
Proboszcza i wszystkich Parafian polecamy opiece św. Patrona.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza licealistów na spotkanie w środę o godz. 19.00 w
domu parafialnym. W czwartek o godz. 18.30 Oaza młodzieżowa dla uczniów z klas 6, 7 i 8. W piątek
spotkanie dla bierzmowanych z klas ósmych. W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,
Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca składka
przeznaczona jest na cele budowlane. Po mszach będziemy zbierali ofiary na dekoracje do żłóbka.
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 8,00 zł. „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.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o świętym Mikołaju, o cudzie spotkania i o ważnej
umiejętności słuchania.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Bogumiła Derengowska l. 73, zam. ul. Golloba 1; śp. Bronisław
Olszewski l. 78, zam. ul. Przybory 4; śp. Jan Ziółkowski l. 69, zam. ul. Porazińskiej 5; śp. Franciszek

Niewiadomski l. 75, zam. ul. Golloba 3; śp. Maria K0lera l. 67, zam. ul. Szczęśliwa 5; śp. Czesław
Nowak l. 93, zam. ul. Przybory 7 oraz śp. Małgorzata Płaczkowska l. 64, zam. ul. Rodzinna 1.
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie……

