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1. Rozpoczynamy dziś rekolekcje adwentowe. Przewodniczy im ekonom
diecezjalny ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ. Serdecznie Księdza
witamy w naszej wspólnocie parafialnej, życzymy potrzebnych łask i światła
Ducha Świętego na czas głoszenia Słowa Bożego i zapewniamy o modlitwie.
2. Nauki rekolekcyjne będą dzisiaj głoszone podczas każdej Mszy św.
W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. będą sprawowane według
następującego porządku:
- godz. 6.30
Roraty z nauką rekolekcyjną,
- godz. 8.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną,
- godz. 10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną,
- godz. 16.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną,
- godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Spowiedź odbędzie się w środę o godz. 7.30, 9.30, 16.00, 17.30 (pół godziny
przed każdą Mszą św.).
3. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Roraty dla dzieci we wtorki
i czwartki o godz. 18.00.
4. Dziś przypada 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy
w modlitwie o ofiarach tamtych dni i módlmy się o pomyślność naszej
Ojczyzny.
Instytut Pamięci Narodowej zachęca do włączenia się w akcję społecznoedukacyjną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło Wolności” i zapalenia
13 grudnia o godz. 19.30 w oknach naszych domów symbolicznych świec.

5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
6. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek
po Mszy św. wieczornej
7. Bardzo prosimy o pomoc w dekorowaniu kościoła na Święta Bożego
Narodzenia. Prosimy panów o przyjście w piątek o godz. 9.30 w celu
oprawienia i ustawienia choinek.
8. Prosimy zgłaszać w zakrystii chorych, którzy przed świętami chcieliby
przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej, a którzy nie są odwiedzani przez
kapłanów w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.

9. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się kosz, do którego
można składać produkty żywnościowe przeznaczone na paczki świąteczne
dla ubogich rodzin z naszej parafii. Za wszelkie dary już dziś wraz
z Parafialnym Zespołem Caritas serdecznie dziękujemy.
10.Dzisiaj w naszej diecezji obchodzimy dzień solidarności z kapłanami
seniorami. Taca dziś zebrana będzie przeznaczona na utrzymanie
diecezjalnego Domu Księży Emerytów.
11.W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
12.Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły
chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania
naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców podane we wczesnej fazie
choroby może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy
ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu
od wyzdrowienia
–
do
regionalnego
centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa”.
13.Przy wyjściu z kościoła można wziąć opłatek na stół wigilijny. Dziękujemy
za ofiary składane przy tej okazji. Zostaną one przeznaczone na remont
wieży kościoła.
14. Składamy serdeczne podziękowanie za zrozumienie, zaufanie i troskę
o naszą świątynię w dobie pandemii.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć nowy
numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzmy zdrowia, głębokiej wiary
pozwalającej dostrzec wspaniałość Boga i radości, jaką dają Jego obecność
i miłość, a także opieki św. Mikołaja.
17.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Jarosław Małecki, lat 82,
z ul. Marcowej, śp. Pelagia Kurdek, lat 96, z ul. Budowlanych, śp. Izydor
Rzepka, lat 68, z ul. Budowlanych, śp. Jan Tokarski, lat 73, z ul. Morcinka,
śp. Jadwiga Tumanowicz, lat 81, z ul. Sienkiewicza. Wieczny odpoczynek
racz Im dać, Panie…

