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1. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia o

godz. 630. Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby przynio-

sły ze sobą lampiony. Po Mszach św. roratnich zapraszamy dzieci na śniadanie do sali

św. Józefa.

2. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815.

3. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po

Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę

św. inicjacyjną dziś  o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi.

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat   w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Wolontariusze ŚDM we wtorek  na Mszy św. o godz. 1900 i spotkaniu

po Mszy św.

 Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.

 Schola Studencka w środę o godz. 1700 w pomieszczeniach Duszpa-

sterstwa Akademickiego.

 Stowarzyszenie św.  Faustyny  w sobotę po modlitwie  w Godzinie

Miłosierdzia.

6. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada w czwartek, 8 grudnia. Z racji

tej uroczystości odprawiona zostanie tradycyjnie Msza św. o godz. 1200. Tego dnia po

Mszach św. o godz. 1800 i 1900 będziemy mogli podjąć dzieło duchowej adopcji dziec-

ka poczętego zagrożonego aborcją.

7. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy za tydzień, od trzeciej niedzieli adwentu. Szcze-

gółowy program rekolekcji znajdziemy w naszej gazecie parafialnej i w gablocie przed

kościołem.

8. Pierwszy z serii nowych konfesjonałów,  które stopniowo zastąpią wysłużone stare,

stanął w bocznej nawie kościoła. Ofiary na ten cel zbierać będziemy w pierwsze nie-

dziele miesiąca, ale istnieje również możliwość ufundowania konfesjonału przez kon-

kretną osobę lub rodzinę. W tym celu prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

9. Intencje Mszy św. na rok 2017 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

10.Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu.  Osoby zainteresowane zapraszamy do

zakrystii.



11.Taca dzisiejsza przeznaczona jest na nowe konfesjonały i figurę drugiego patrona ko-

ścioła św. Jana od Krzyża

12.Opłatki wigilijne, świece Caritasu i sianko na stół wigilijny można dziś nabyć przy

wyjściu z kościoła.

13.Ofiary  pieniężne  na  pomoc  Kościołowi  na  Wschodzie  zbieramy  dziś  do  puszek

przed kościołem

14.Kolejny  numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Aleksandrę Zajkowską .

Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek..........


