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Ostatnia niedziela Adwentu, dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za udział w roratach i za piękne
lampiony, ostatnie roraty w środę. Po Mszy św. lektorzy będą rozprowadzać ciastka i sianko, a
zebrane ofiary zostaną przekazane na duszpasterstwo młodzieży.
W środę Stowarzyszenie Harcerskie Piątka.pl. przekazało naszej Parafii Światełko z Betlejem, które
jest pod ołtarzem. Opłatki można nabyć wychodząc z kościoła. Dzisiaj (w niedzielę) spotkanie dla
wszystkich grup przygotowujących się do bierzmowania z klas 7, 8 i 1 o godz. 18.00.
Ze względu na ograniczenia sanitarne bardzo serdecznie prosimy osoby zaszczepione, by przynosiły
ze sobą odpowiedni certyfikat, by zwiększyć liczbę osób mogących uczestniczyć we Mszy św.,
szczególnie w Święta. Bardzo dziękuję za zrozumienie i przepraszam za kłopot.
W czwartek 23.12 Biuro Parafialne będzie nieczynne. W poniedziałek spowiedź w Parafii św. Jana
Ap. i św. Jana Pawła II, we wtorek w Parafii św. Mikołaja, a w czwartek w Parafii Matki Bożej
Królowej Męczenników. Ks. Henryk uda się z Komunią św. do chorych we wtorek, a ks. Robert w
czwartek, można jeszcze zgłaszać chorych w zakrystii.
W piątek 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 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 Wszystkim za przyniesiony „Dar serca”. Bardzo dziękuję Paniom z Zespołu
Charytatywnego za ich całoroczną pracę i za przygotowanie pięknych paczek oraz firmie Abramczyk,
która przekazała ryby na stół wigilijny, a Rycerzom Kolumba i Stowarzyszeniu Dzięki Wam, za
przygotowanie pięknych paczek dla Rodzin naszej Parafii, Wszystkim Bóg zapłać.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 8460 zł. na cele budowlane oraz 1100 zł. na dekoracje do żłóbka,
ofiarodawcom z serca dziękujemy, Bóg zapłać. W ostatnim czasie wykonaliśmy prace związane z
zagospodarowaniem części parkingu przy bocznym wejściu do kościoła.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym czym jest sakrament spowiedzi, o znaczeniu
rad parafialnych oraz o kolejnych powołaniach dziewicy i wdów konsekrowanych.
Od poniedziałku 27.12 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. 18.00, które będziemy sprawować od poniedziałku do piątku
został wywieszony w gablotce i umieszczony w Internecie. Kolędę rozpoczynamy w poniedziałek
27.12 Mszą św. za Mieszkańców ul. Chałubińskiego 1, 2, 4, 6; Bachledy 2, 3, 5; GOPR 1, 9 oraz
Palińskiego; we wtorek 28.12 za Mieszkańców ul. GOPR 3, 5, 7; Rataja 2, 6, 8, 10; w środę 29.12 za
Mieszkańców ul. Rataja 4; Skarżyńskiego 3, 5, 7, 9, 11; Zürna 1, 2, 3; Wierzejewskiego 1, 2 oraz w
czwartek 30.12 za Mieszkańców ul. Kwiatkowskiego 4, 6; Przybory 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;

Rzeźniackiego 1, 2, 3, 4. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. od poniedziałku do piątku o godz.
18.00, a po Mszy św. na spotkanie kolędowe.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Adam Spancerski l. 75, zam. ul. Rzeźniackiego 10, śp. Zenobia
Cieszyńska-Ozdoba l. 82, zam. ul. Szczęśliwa 2, śp. Janusz Szymański l. 68, zam. ul. Witosa 2 oraz śp.
Halina Popielska l. 67, zam. ul. Porazińskiej 7. Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a
nasz Panie…

