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1. Dziękuję za udział w modlitwie „Wypominek” za naszych zmarłych.
Uczestnicząc w tej modlitwie, daliśmy świadectwo naszej naszej wiary w
życie wieczne.

2. Przeżywając Adwent – w środy, czwartki i piątki - gromadzimy się na
Mszy Św. „roratniej” ku czci Najświętszej Maryi Panny. Dzieci z
kolorowymi lampionami zapraszam na „roraty” – w czwartki.
W środę przypada święto św. Andrzeja, apostoła.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8:00
odwiedziny chorych. O 16:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
spowiedź. Po Mszy Św. zmiana tajemnic różańca św.

4. W przyszłą niedzielę na Mszę Św. o godz. 16:00 zapraszam dzieci
przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św.

5. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Po Mszach
Św. zostaną przekazywane. Będzie można je również nabywać w
zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Ofiary złożone za opłatki
przeznaczamy na ogrzewanie kościoła.

6. Msze Św. w ciągu tygodnia:
- w poniedziałek i we wtorek - wyjątkowo, o godz. 15:00 – Koronka

do Miłosierdzia Bożego i Msza Św.
- od środy do piątku, o godz. 17:00
- w sobotę, we Fundacji

Intencje Mszy św.:
- do środy będzie odprawiana Msza Św. zbiorowa za zmarłych
- czwartek: + Stefan KARBOWSKI – dar od uczestników pogrzebu
- piątek: + Irena w 12 roczn. śm. i Czesław KĘPCZYK

w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 + Józef w 30 roczn. śm. oraz Genowefa i Marek KORIAT
- godz. 10:00 + Jan w 2 roczn. śm. oraz Regina i Zygmunt OLESZCZUK-
godz. 16:00 + Ewa WIDERA

7. W przyszłą niedzielę po Mszach św., odbędzie się zbiórka ofiar do
puszki - dla Kościoła na Wschodzie. Jest już tradycją, że w drugą
niedzielę Adwentu w całej Polsce są zbierane ofiary, jako wsparcie
naszych rodaków zamieszkujących na terenach dawnych naszych



„Kresów”; a więc na terenie dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy, jak i
również Kazachstanu.
Przy wyjściu z kościoła ministranci rozprowadzają na stół wigilijny
świece Caritas. Cena świecy dużej – 20 zł.

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za przekazaną ofiarę, następne
sprzątanie za dwa tygodnie.

9. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia „Gość Niedzielny” a dla dzieci
grudniowy „Mały Gość”. Jako dodatek do „Gościa” – kalendarz na
przyszły rok.


