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Dzisiaj przypada IV niedziela adwentu. Zachęcamy do pojednania się z Bogiem w sakramencie
pokuty. Okazja do spowiedzi dzisiaj oraz w poniedziałek na mszach świętych. Spowiedź we
wigilię tylko rano od godz. 8.30.
Zapraszamy na ostatnie w tym roku roraty jutro o godz. 7.00.
W wtorek Msza Święta Wigilijna dla dzieci o godz. 16.00. Tradycyjnie na pasterkę
zapraszamy o godz. 24.00. Zachęcamy do zachowania zwyczajowego postu w dzień wigilijny.
We środa przypada Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. odprawiane będą tak jak w
niedzielę. Nie będzie jedynie Mszy św. o godz. 7.30.
W czwartek obchodzić będziemy II Dzień Świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana
pierwszego męczennika. Msze św. wg porządku niedzielnego.
Informujemy naszych parafian, iż 2 stycznia rozpoczniemy wizytę duszpasterską.
Przy wyjściu z kościoła dostępne są jeszcze poświęcone opłatki na stół wigilijny oraz
świece Caritas w ramach „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”.
Intencje mszalne zamawiać można w biurze parafialnym lub w zakrystii po każdej Mszy św.
Chcemy poinformować, ale przede wszystkim wyrazić naszą serdeczną wdzięczność pod
adresem pana Piotra, który przez ostatnie prawie 3 lata posługiwał w naszej parafii jako
zakrystianin. Życzymy Panu Piotrowi, aby nasz patron św. Andrzej Bobola dalej wspierał i
wypraszał obfitość Bożych darów.
Bardzo dziękujemy za ofiary składane na potrzeby kościoła. Przed tygodniem zebraliśmy
1220 zł na rzecz potrzebujących. Przygotowaliśmy z tych środków dziesięć świątecznych
paczek, które zostały przekazane naszym parafianom. Wszyscy doświadczamy tego, że mamy
ogrzewany kościół. W przyszłą niedzielę przeprowadzimy przed kościołem pierwszą w tym
sezonie zbiórkę do puszek na ten cel.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W wyjściu z kościoła do nabycia „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”.
Na Święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy kolejny numer naszego pisma Barka. W
nowym numerze znajdziemy ciekawe artykuły, ale przede wszystkim w doskonałej jakości
bogaty materiał zdjęciowy ukazujący życie naszej Wspólnoty. Zachęcamy do nabycia za
dobrowolną ofiarę przy wyjściu z kościoła.
Po Mszy św. zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki na kawę, herbatę i pyszne
domowe ciasto.

