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1.
Wspominamy dzisiaj Św. Barbarę. Po każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia
opłatków wigilijnych. Pobłogosławionym opłatkiem, wziętym od ołtarza, będziemy łamać się w
czasie Wieczerzy Wigilijnej – to wymowny symbol i znak jedności i wspólnoty.
Bardzo
proszę, aby po opłatki podchodzili dorośli.
Ofiary z racji opłatków są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
Po Sumie będzie zmiana tajemnic różańcowych dla Róż mężczyzn.
Po południu o godz. 17,00 nabożeństwo adoracyjne i Msza św.
Dzisiejsza – II Niedziela Adwentu jest Dniem Modlitwy i Solidarności z Kościołem na
Wschodzie.
2.
We wtorek / 6. XII. / wspominać będziemy Św. Mikołaja, bpa.
3.
Nowenna do M.B. Nieust. Pomocy we środę o godz. 17,00 i Msza św.
4.
We czwartek / 8. XII. / UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.
Porządek Mszy św. Prymaria o godz. 7,00 ; Suma o godz. 10,00 ; po południu o godz.
17,00 Nieszpory o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. i Msza św.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. jest Świętem patronalnym młodzieży
oazowej z Ruchu „Światło – Życie.” Będziemy modlić się w ich intencji…
5.
Zapraszamy serdecznie na „Roraty” w dni powszednie o godz. 6,00 rano, w tym
tygodniu oprócz czwartku.
6.
Zmiana tajemnic różańcowych dla Róż kobiet będzie w przyszłą niedzielę po Sumie.
7.
Troskę o kościół powierzam Rodzinom z domów nr: 411 – 420.
Parafialny Zespół CARITAS będzie rozprowadzał świece „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom”, w tym tygodniu: jutro i we wtorek rano przed i po „ Roratach”.
Dzieci klas trzecich – przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii św.- wraz z
Rodzicami zapraszamy na Mszę św. we czwartek /8.XII./ o godz. 17,00 – będzie uroczyste
poświęcenie i nałożenie medalików.
Spotkanie ze Św. Mikołajem w kościele – w sobotę / 10. XII. / o godz. 15,00.
Parafialna spowiedź adwentowa będzie w przyszły poniedziałek / 12. XII. /.
Msza św. za śp. + Marię Bednarz, będzie odprawiona we wtorek, środę, piątek o godz.
6,00, a w sobotę o godz. 17,00 od Sąsiadów.
Msza św. za śp. + Jana Sabata, będzie odprawiona we wtorek, środę, piątek i sobotę o
godz. 6,00.
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Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 361 – 370, będzie odprawiona we środę o
godz. 17,00.
Msza św. za śp. + Zofię Błądek, od Sióstr różańcowych z Róży Zwiastowania N.M.P.
Pani Zofii Siudak, będzie odprawiona we środę o godz. 17,00.
Msza św. za śp. + Dawida Rychlaka, od Zarządu Piekarni Galicyjskiej, będzie
odprawiona we środę o godz. 17,00, a od Wychowawcy i klasy z Gimnazjum w piątek o godz.
17,00.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – Pani
Haliny Laufer, będzie odprawiona we czwartek o godz. 10,00.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – Pani
Zofii Partyka, będzie odprawiona we czwartek o godz. 10,00.
Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 401 – 410, będzie odprawiona 29 grudnia o
godz. 17,00.
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