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1. Jutro Msza Św. - o godz. 8:00. Od wtorku do czwartku - o godz. 17:00.
Pół godziny wcześniej możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.
We wtorek oraz w czwartek - ostatnie „roraty”. W środę po Mszy Św.
proszę o pomoc w ustawieniu szopki i ubieraniu choinek.

2. Pragnąłbym odwiedzić z posługą sakramentalną osoby, które nie mogą
przybyć do kościoła. Proszę o zgłaszanie. Wówczas zostanie ustalony
termin odwiedzin.

3. W piątek - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza Św. o godz. 8:00.
W piątkowy wieczór spotkamy się w naszych domach przy stole - łamiąc
się poświęconym opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia i
spożywając wieczerze wigilijną. Niech to nasze wigilijne spotkanie będzie
poprzedzone zapaleniem świecy, odczytaniem opisu narodzenia
Chrystusa - z drugiego rozdziału Ewangelii św. Łukasza oraz wspólną
modlitwą.
O godz. 22:00 uroczysta Pasterka, sprawowana w intencji wszystkich
Parafian oraz Gości. Serdecznie zapraszam.
W sobotę - Boże Narodzenie. Msze Św. o godz. 10:00 i o 16:00, nie
będzie Mszy Św. o godz. 8:00.

4. Intencje Mszy św.:
- poniedziałek, godz. 8:00 + Tomasz MAZUR /23/
- wtorek, godz. 17:00 + Stanisław DOMŻALSKI – dar od uczestników
pogrzebu
- środa, godz. 17:00 + Marta, Emma i Benedykt MAKOWSCY oraz Alfred

KASZUBA
- czwartek, godz. 17:00 +  Danuta i jej rodzice
- piątek, godz. 8:00 dziękczynno-błagalna w int. Ewy i Pawła, z prośbą o

dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
w Boże Narodzenie:
- o godz. 10:00 + Stanisław DOMŻALSKI oraz Marta i Ryszard

ZADOROŻNY
- o godz. 16:00 + Janusz PARAKENINGS

w przyszłą niedzielę:
- o godz. 8:00 + Tomasz MAZUR /24/
- o godz. 10:00 + Halina KOPECKA, Ryszard DZIKI
- o godz. 16:00 + Stanisław DOMŻALSKI – dar od uczestników pogrzebu

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc w
sprzątaniu rodziny z Waplewa: ŻURAWEK, RUDZCCY oraz KAŁAPUS.
Proszę o wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.



6. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia „Gość Niedzielny”. W dzisiejszym
wydaniu płyta z kolędami, w wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii.
Cena – 6 zł.
Za tydzień świąteczny numer „Gościa Niedzielnego”. Będzie obejmował
dwie niedziele i zostanie do niego dołączona płyta Biblii Audio
zawierająca cztery Ewangelie. Cena świątecznego numeru „Gościa” z
płytą – 10 zł.

Numer pierwszy w nowym roku ukaże się 9 stycznia i będzie już w
cenie 8 zł. Zostanie do niego dołączone pudełko na całą kolekcję Biblii
Audio, tj. 12 płyt, które będą dodawane do „Gościa” raz w miesiącu.
Będzie także dołączony harmonogram ukazywania się kolejnych płyt.
Ten harmonogram jest na plakacie w gablocie przed kościołem.
Lektorami tekstów są polscy aktorzy, podkład i przerwy są wypełnione
specjalnie skomponowaną muzyką oraz efektami dźwiękowymi.
Zachęcam do kompletowania całej kolekcji. W ten sposób do połowy
listopada przyszłego roku możemy nabyć w całości – Stary i Nowy
Testament Biblii Audio - za 106 zł. Do najbliższej środy można dokonać
prenumeraty. Płatne przy odbiorze poszczególnych numerów.


