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1. Spowiedź św. od poniedziałku do środy w godz. 6.30–7.00, 8.00–9.00
i 17.00–18.30.
2. Roraty do czwartku o godz. 6.30. Ostatnie Roraty dla dzieci we wtorek
o godz. 18.00.
3. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy do zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz abstynencji. Zapraszamy
na Pasterki o godz. 19.30, 21.00, 22.30 i 24.00. Ofiary zebrane na tacę
podczas tych Mszy św. zostaną przeznaczone na Diecezjalny Fundusz Matki
i Dziecka im. Biskupa Wilhelma Pluty.
4. W piątek obchodzimy Uroczystość Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św.
o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego.
5. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, tj. w sobotę, obchodzimy Święto
św. Szczepana, pierwszego męczennika. Składka zbierana w tym dniu będzie
przeznaczona na uczelnie katolickie.
6. W przyszłą niedzielę Niedziela Świętej Rodziny. W czasie każdej Mszy św.
modlić się będziemy szczególnie w intencji rodzin naszej parafii.
7. Tegoroczne Spotkania Kolędowe w kościele (organizowane zamiast
tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy) rozpoczniemy
w poniedziałek, 28 grudnia.
8. Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali
żywność dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Zebrano 310 kg
produktów i przygotowano 120 paczek świątecznych, które trafią
do podopiecznych naszego Zespołu Caritas.
9. Bardzo prosimy o pomoc w dekorowaniu kościoła na Święta Bożego
Narodzenia. Prosimy o przyjście w poniedziałek o godz. 9.30. Panów
prosimy o przygotowanie szopki, a panie o pomoc w udekorowaniu choinek.
10.W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.

11.Przy wyjściu z kościoła można wziąć opłatek na stół wigilijny. Dziękujemy
za ofiary składane przy tej okazji. Zostaną one przeznaczone na remont
wieży kościoła.
12. Składamy serdeczne podziękowanie za zrozumienie, zaufanie i troskę
o naszą świątynię w czasie pandemii.
13.Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzmy łaski i pokoju od Boga,
nadziei, która nadaje sens każdej chwili życia, a także opieki św. Mikołaja.
Wszystkim Parafianom życzymy błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech będą one czasem choć ograniczonych z powodu
pandemii, to jednak pięknych i głębokich spotkań z bliskimi, doświadczenia
dobra i ciepła od ludzi oraz pewności, że Bóg przyszedł na ziemię i chce być
obecny w naszym życiu, aby nas wspierać, prowadzić i doprowadzić
do szczęścia wiecznego.
14.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Ryszard Domagała, lat 68,
z ul. Budowlanych, śp. Marek Kryska, lat 77, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Jan
Łagoda, lat 82, z ul. Moniuszki, śp. Józef Kliński, lat 80, z ul. Budowlanych,
śp. Anna Łuszczyk, lat 87, z ul. Spadzistej. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

