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TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
1.Rekolekcje adwentowe. W środę zakończyliśmy nasze adwentowe rekolekcje. Dziękujemy
wszystkim za liczny udział i wyrażamy naszą szczerą wdzięczność dla Księdza
Rekolekcjonisty. Serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dziś można jeszcze zakupić świecę wigilijną.
Pozostały nam jeszcze tylko małe po 6 zł.
3. Roraty. Msza św. roratnia celebrowana jest o 18:00 w dni powszednie od poniedziałku –
do piątku każdego tygodnia. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież.
4. Katecheza do Bierzmowania. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania
zapraszamy do salki we wtorek na godzinę 19:00.
5. Czwarta niedziela Adwenty. W tym roku mamy najkrótszy czas adwentu. Przyszła
niedziela będzie jednocześnie 4 Adwentu i Wigilią Bożego Narodzenia. Msze św. przed
obiadem będą wg porządku niedzielnego. Wieczorem nie będzie Mszy św. wieczornej o
18:00.
6. Kolacja Wigilijna. Czas od 15:00 - do 20:00 przeznaczony jest kolację wigilijną. W tym
czasie kościoły są zamknięte.
7. Msza św. wigilijna. U nas Msza św. wigilijna będzie o godzinie 21:00. Zapraszamy
wszystkich, a szczególnie dzieci i osoby starsze.
8. Pasterka. Pasterka rozpocznie się o godzinie 24:00. Zapraszamy wszystkich. Nic nie
może zastąpić tej wyjątkowej i świętej nocy.
9. UROCZYSTOŚĆ Bożego Narodzenia. W poniedziałek - 25 grudnia Msze św. będą począwszy od godziny 9:00. ( Nie będzie Mszy św . o 7:30 ). We wtorek - 26 grudnia br. w
II dzień świąt Bożego Narodzenia celebrację Mszy świętych rozpoczniemy od godziny 7:30 (
Tak jak w każdą niedzielę ). Dzień ten będzie poświęcony Katolickim Wyższym Uczelniom w
Polsce.
10. Uroczystość opłatkowa dla Kapłanów. Spotkanie opłatkowe dla Kapłanów w Dekanacie
będzie w poniedziałek, a dla Kapłanów naszej Archidiecezji w piątek.
11. Rada Parafialna. Zebranie dla całej Rady Parafialnej będzie we wtorek o godz. 20:00.

12. Święto św. Rodziny. Ostatni dzień starego Roku - niedziela, 31 grudnia będzie świętem
świętej Rodziny.
13. Pożegnanie Starego Roku. W niedzielę 31 grudnia od 17:00 - do 18:00 będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy już dziś na nabożeństwo uwielbienia dla
Bożej Opatrzności.
8. Wizyty Duszpasterskie. Podobnie jak w poprzednich latach kolędy w naszej Parafii trwać
będą od 07 - 25 stycznia 2018 roku.
9. Msze św. w styczniu 2018 r. Przez cały miesiąc styczeń Msze św. w dni powszednie
będą o 9:00 i o 16:00. Zmiana ta jest podyktowana z uwagi na czas kolędowy.
10. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii.
11. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 25 numer naszego

12. Prezent pod choinkę. U p. Kościelnego kupić za 20 zł. płytę z pięknymi kolędami w
wykonaniu Karoliny Rumaczyk. Dochód - chcemy przeznaczyć na wsparcie dla zwierząt w
okresie zimowym.
13. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to bogato ilustrowane tygodniki. Osobno polecamy BARKĘ.
14. Z żałobnej karty. W środę odbył się u nas pogrzeb śp. + Olgi Janiak, lat 89 z Sopot.

