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1. W tym tygodniu – w poniedziałek, środę i piątek – ostatnie Msze Św. 

,,roratnie” ku czci Najświętszej Maryi Panny. 

Dzieci z lampionami zapraszam na ,,roraty” w środę i piątek! 

 

2. W środę będziemy przeżywać adwentowy Dzień Skupienia przygotowujący 

nas do przeżycia nadchodzących świąt BN. Msze Św. z nauką o godz. 10:00 

oraz o godz. 17:00. Spowiedź rozpocznie się pół godziny przed Mszami. Do 

spowiedzi zostali zaproszeni kapłani. 

 

3. W piątek po Mszy Św. wieczornej proszę o pomoc w udekorowaniu naszej 

świątyni do świąt Bożego Narodzenia! 

 

4. Dziękuję za złożone ofiary, na rzecz naszych rodaków zamieszkujących na 

Wschodzie. Złożono-223 zł! 

 

5. Dzisiaj przed kościołem ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny! 

Zebrane ofiary zostaną wpłacone na fundusz naszej Liturgicznej Służby 

Ołtarza! 

 

6. W zakrystii oraz kancelarii parafialnej można nabywać opłatki! 

 

7. W przyszłą niedzielę – Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy Św. o 

godz. 16:00! 

O 24:00 – Pasterka w intencji wszystkich Parafian! W Boże Narodzenie nie 

będzie Mszy Św. o godz. 8:00! 

W pierwszy oraz drugi dzień świąt – o godz. 12:00 odbędzie się Msza Święta w 

Marózie. 

 

8. Intencje Mszy Św.: 

 

-poniedziałek: + Paweł Czerwiński- dar od uczestników pogrzebu. 

-wtorek: w intencji czcicieli św. Jana Pawła II oraz św. Stanisława. 

-środa: godz. 10:00 + Bogdan Kinach – dar od uczestników pogrzebu 

            godz. 17:00  + Józef  Pydyn w 30 dzień po śmierci. 

-czwartek: + Paweł Czerwiński – dar od uczestników pogrzebu. 

-piątek: + Marianna Kowalska w 18 rocznicę śmierci, + Jan Kowalski oraz 
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Stanisław i Halina Cieszewscy. 

 

-sobota: + Paweł Czerwiński – dar od uczestników pogrzebu. 

 

W przyszłą niedzielę: 

-godz. 8:00 + zmarli rodzice: Katarzyna w 12 rocznicę śmierci oraz Paweł 

Zińczuk 

-godz: 10:00 + Paweł Czerwiński – dar od uczestników pogrzebu 

 

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc rodziny z  

kolonii Waplewo: Kopytko, Makowska, Obuchowicz. 

 

10. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia ,,Gość Niedzielny” . 

 

11. Za tydzień w niedzielę nasi ministranci, przy wyjściu z kościoła, 

będą rozprowadzali STROIKI BOŻONARODZENIOWE! 


