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1. Bóg zapłać za ofiary złożone na Kościoły Wschodu, zebraliśmy i przekazaliśmy  kwotę 

702 zł.  Zapraszamy do uczestnictwa w Roratach, szczególnie dzieci i młodzież.  

Dzisiaj na sumie Błogosławieństwo koordynatorów synodalnych,  po Mszy św. o g. 11.00 

zmiana tajemnic Żywego Różańca.  

- poniedziałek:   św. Łucji 

- wtorek:             św. Jana od Krzyża  

W  sobotę  18.12.2021  w  naszej  Parafii  spowiedź  Adwentowa:  w  kościele  od   

g. 9.00  do 10.00 i  od g. 16.00  do  17.00,  w Sosnowej i w Suszce od g. 15.30 do 16.00. 

Od g. 10.00  odwiedziny  chorych,  których nie odwiedzamy  w  I  piątki i soboty 

miesiąca.  Proszę  zgłaszać  w  zakrystii. 

2. W tygodniu Msze św. roratnie  od poniedziałku do piątku,  w kaplicy o godz. 18.00. 

   poniedziałek  18.00 + Stefania Rosiak – od syna Ryszarda z rodziną 

   wtorek           18.00 – o zdrowie i Boże Bł. dla księży Zbigniewa i Władysława 

                                   + Józef Czeladzki w 1. r. ś.  +  z rodziny Dubiel 

   środa              18.00 + Stefan Kubacki w 1. r. ś. – od syna i żony 

   czwartek        18.00 + Józef Kubień w kol. r. ś.  

                                    + Krzysztof Makowski w 21 r. ś.  

   piątek             18.00 + Weronika i Henryk Pawlus + z rodziny 

   sobota             10.00 (kościół) – za Parafian 

                          17.00 (kościół) – w 70. r. ur. Jadwigi – o zdrowie, Boże Bł. i opiekę MB 
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        g.  7.00 kaplica + Roman Syrkiewicz w 1. r. ś. – od dzieci 

        g.  8.30 kościół + Waldemar Frankowski w 3. r. ś. + Stanisława Frankowska 

        g. 9.45Sosnowa – o zdrowie i Boże Bł. dla Marii, o wszelkie łaski i Boże Miłosierdzie 

        g.11.00 kościół + Danuta i Janina w kol. r. ś.  

        g.12.15 Suszka + Paweł Kubacki 

        g.18.00 kościół + Bogusław i  Józefa Ciapka 

    3. Zapraszamy do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i nabycie świec  Caritasu  

        (duże świece  są 15 zł i małe po 7 zł). Są także  parafialne kalendarze. 

    4. Na balaskach stanął  koszyczek z aniołkami dobroci. Każdy może wspomóc najbardziej  

        potrzebujących parafian ofiarowując produkty żywnościowe i środki czystości.  Zbieramy  

        je do przyszłej niedzieli włącznie. Przygotowane paczki świąteczne dostarczy  

        we wtorek przed wigilią nasza młodzież wraz z ks. Michałem. 

    5. Sprzątanie kościoła w sobotę 18.12. g. 12.00 Os. XXX lecia 28 P: Panek, Cwek,  

        Chorążyczewscy, Pyznar, Bazan.  

    6. Sprzątanie kościoła i dekorowanie choinek na święta odbędzie się w następnym tygodniu   

        w  poniedziałek i wtorek od g. 15.30.  Jak każdego roku, to odpowiedzialne zadanie biorą  

        na siebie rodzice dzieci I. Komunijnych, za co serdecznie dziękuję. Natomiast szopkę  

        przygotowuje LSO oraz młodzież w czwartek 23.12.  od g. 11.00. 

    7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.                       Ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski  

                                                                                                                              Proboszcz 


