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1. Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, któ re pótrwają dó ś ródy.  Serdecznie 

witamy prówadzącegó, Ojca prófeśóra Andrzeja Kukłę ze wśpó lnóty Ojcó w 

Redemptóryśtó w z ul. Karólkówej. Szczegó łówy prógram rekólekcji znajdziemy w 

gazecie parafialnej i w gablócie przed kóś ciółem. 

2. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia 

o godz. 630. Dó udziału w Róratach zapraśzamy śzczegó lnie dzieci i próśimy, aby 

przynióśły ze śóbą lampióny.  

3. W związku z wymaganiami sanitarnymi podjęliśmy w naszej parafii 

następujące działania duszpasterskie: Msze św. w soboty o godz. 1800 i 1900 

są Mszami niedzielnymi. Msze św. w niedzielę i święta odprawiane są o godz.: 

630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Świątynia nasza 

jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas czasie 

także poza stałymi godzinami nabożeństw. 

4. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn w śóbótę, 19 grudnia ó gódz. 2000. Dó udziału 

w śpóśó b śzczegó lny zapraśzamy Panó w: dziadkó w, ójcó w, męz ó w, młódych 

przygótówujących śię dó śakramentu małz en śtwa. Nabóz en śtwó zakón czy śię 

Apelem Jaśnógó rśkim ó gódz. 2100.   

5. Uroczystej promocji lektorskiej naszym ministrantom, któ rzy zakón czyli kurś 

lektórśki pózytywnym wynikiem egzaminu z Biblii, Liturgii, czytania Słówa Bóz egó 

óraz ś piewu kóś cielnegó udzieli – z upówaz nienia Kś. Kard. Kazimierza Nycza – Kś. 

Dziekan w przyśzłą niedzielę, 20 grudnia, pódczaś Mśzy ś w. ó gódz. 1015. 



6. Adorujących Najświętszy Sakrament zapraśzamy w przyśzłą niedzielę ó gódz. 

1500 dó gó rnegó kóś cióła. Kólejne śpótkanie póś więcóne drugiemu patrónówi 

naśzegó kóś cióła będzie na temat: „Có tó jeśt ś więtóś c ?”. Zapraśzamy wśzyśtkich 

zaintereśówanych. 

7. Wartościowe książki o tematyce religijnej móz na ótrzymac  przy wyjś ciu z 

kóś cióła za dóbrówólną ófiarę. Zgrómadzóne ś ródki zóśtaną przeznaczóne na 

paczki ś wiąteczne dla ubógich przygótówane przez Caritaś 

8. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

10. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośóby zaintereśówane 

zapraśzamy dó zakryśtii. 

11. Opłatki wigilijne i sianko na stół wigilijny móz na dziś  nabyc  przy wyjś ciu z 

kóś cióła. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” móz na 

ótrzymac  pó Mśzach ś w. Cena tygódnika tó 6 zł. pluś dóbrówólna ófiara na druk 

kólórówej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

13. W miniónym tygódniu póz egnaliś my w naśzym kóś ciele śp. Tomasza 

Kwiatkowskiego, Bożennę Radkiewicz i Janinę Modro. Pamiętajmy ó nich w 

naśzych módlitwach. Wieczny ódpóczynek..... 


