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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 dekoracje do
żłóbka.
W poniedziałek Odnowy w Duchu Św. przeżywać będzie swój jubileusz 30. lat istnienia, po Mszy św.
o godz. 18.00 zapraszamy na modlitwa uwielbienia.
Licealistów zapraszamy w środę na spotkanie KSM na godz. 19.00. Studencka Strefa Dialogu o godz.
20.00. W czwartek spotkanie oazy młodzieżowej - starsze klasy szkoły podstawowej o godz. 18.30. W
piątek spotkanie dla bierzmowanych z klas 1. szkół ponadpodstawowych, a w niedzielę spotkanie dla
wszystkich grup bierzmowanych: z klas 7, 8 i 1 o godz. 18.00.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 1020 zł na pomoc Kościołowi na wschodzie.
Opłatki na stół wigilijny można nabyć wychodząc z kościoła, a w tygodniu w Biurze Parafialnym i w
zakrystii. 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.
We wtorek 14.12 wspominamy św. Jana od Krzyża, patrona Ks. Biskupa seniora Jana Tyrawy,
polecamy go Bożej Opatrzności.
ADŚ zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków w środę 15.12 o godz. 17.00, w
niedzielę o godz. 10.00 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
W sobotę 18 grudnia będziemy przeżywać w naszej parafii dzień Spowiedzi Adwentowej. Przed
południem od godz. 9.30 do 11.00 i po południu od 16.30 do 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o 40 rocznicy stanu wojennego, o tym czym jest
grzech lekki oraz o zakończeniu Roku św. Józefa w naszej Parafii.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Janusz Orłowski l. 66, zam. ul. Rzeźniackiego 6, śp. Stanisław
Lewandowski l. 79, zam. ul. Pałubickiego oraz śp. Marianna Brykała l. 92, zam. ul. Witosa 2. Polećmy
ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie……

