
  

 ▪ Dzisiaj przed kościołem młodzież – która nazwała swoją działalność: „EKOczujki” 
– organizuje proekologiczny kiermasz w ramach projektu „zwolnieni z teorii”. Ce-
lem jest uwrażliwienie na ochronę środowiska, stąd w propozycjach kiermaszo-
wych m.in. ekologiczne ozdoby świąteczne oraz słodycze.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. ro-
ratnie, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w so-
boty o godz. 8.00. W środę gorąco zachęcam młodzież i dorosłych do udziału 
w Mszy św. roratniej o godz. 6.00, którą chcemy zakończyć wspólnym śniada-
niem w sali parafialnej (przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas).
Przez cały Adwent można też nabywać w zakrystii wigilijne świece (w ramach ak-
cji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.

 ▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie Dzieci Maryi.

 ▪ W sobotę od godz. 9.15 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.

 ▪ Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego: 
– w poniedziałek od 17.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.);
– we wtorek od 17.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.);
– w środę od 10.00 do 11.30 oraz od 17.00 do 18.00;
– w czwartek od 10.00 do 11.30 oraz po wieczornej Mszy św. do 20.00; 
– w piątek od 10.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w sobotę od 7.00 do 8.00 oraz od 16.00 do 21.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w przyszłą niedzielę przed Mszami św. oraz po wieczornej Mszy św. do 21.00.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Hildegardę Pluta, lat 
88, z ul. Wolności, a ostatnio zam. w Żyrowej (pogrzeb odbędzie się we wtorek 
o godz. 11.00) oraz śp. Joachima Kwiotek, lat 80, zam. w Niemczech, a wcześniej 
przy ul. Mickiewicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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