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1.
Wspominamy dzisiaj Św. Mikołaja, bpa. 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 / 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.
Ojciec św. Franciszek
otworzy Jubileuszowy Święty Rok Miłosierdzia, który przeżywać będziemy pod hasłem:
„Miłosierni jak Ojciec”.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. jest Świętem patronalnym młodzieży
oazowej z Ruchu „Światło – Życie.” Będziemy modlić się w ich intencji…
3.
Nowenna do M.B. Nieust. Pomocy we środę o godz. 17,00 i Msza św.
4.
W przyszłą niedzielę /13.XII./ wspominać będziemy św. Łucję, dz. m.
W 34. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie, modlić się będziemy o
pokój i poszanowanie godności człowieka, o wierność ideałom „Solidarności” i szczególną
opiekę Matki Bożej – Królowej Polski nad Ojczyzną.
5.
Zapraszamy serdecznie na „Roraty” o godz. 6,00 rano, oprócz wtorku.
6.
Zmiana tajemnic różańcowych dla Róż kobiet będzie w przyszłą niedzielę po Sumie.
7.
Troskę o kościół powierzam Rodzinom z domów nr: 451 – 460.
Od środy / 9. XII. / Parafialny Zespół CARITAS będzie rozprowadzał świece „Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom”. Tak jak w ubiegłych latach będzie można nabyć świece, które
zapalimy w czasie Wigilii – będą one znakiem serca, którym chcemy dzielić się z
potrzebującymi.
Koszt świecy : 5 zł.
Będzie można nabyć również kalendarze. W tym tygodniu: od środy codziennie rano przed i po
„Roratach”, a we środę również wieczorem.
Nasza młodzież z K.S.M. organizuje „Szlachetną Paczkę” – świąteczne prezenty dla
dzieci…Z drzewka zabieramy serduszko, na którym jest napisane: numerek oraz wiek dziecka.
Po zrobieniu prezentu to serduszko przyklejamy do paczki i odnosimy, a młodzież nasza zajmie
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się roznoszeniem do konkretnych osób.
Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem zaprasza
na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w przyszłą niedzielę / 13. XII. / 2015 r. na
placu kościoła Narodzenia N.M.P. w Jeżowem. Młodzież nasza będzie proponować ręcznie
wykonane ozdoby na choinki i stół świąteczny oraz wiele innych świątecznych rzeczy. Zebrane
fundusze w pełni zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym w ramach działalności
Szkolnego Kola CARITAS !!!
Parafialna spowiedź adwentowa będzie w przyszły poniedziałek / 14. XII. /.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Pani
Haliny Laufer, będzie odprawiona we wtorek o godz. 10,00. – dzień patronalny
Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 371 – 380, będzie odprawiona we środę
wieczorem po Nowennie.
Msza św. za zmarłych z Róży Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Pani Zofii Partyka,
będzie odprawiona we czwartek o godz. 6,00.
Msza św. za śp. + Jana Kołodziej, od Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Jeżowego,
będzie odprawiona we czwartek o godz. 17,00.
Msza św. za śp. + Jana Świątek, od Sąsiadów, będzie odprawiona w piątek o godz.
6,00.
Msza św. za śp. + Stanisławę Bielecką, od Sąsiadów, będzie odprawiona w sobotę o
godz. 6,00.
Msza św. za śp. + Edwarda Piskora, od Sąsiadów, będzie odprawiona w sobotę o godz.
6,00.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Pani
Zofii Partyka, będzie odprawiona w przyszłą niedzielę / 13. XII. / o godz. 11,00.
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