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1. Dziękuję	  rodzinom:	  Mierzwa,	  Janocha,	  Stangret,	  Krajniak,	  Chrał,	  Wantuch	  za	  posprzątanie	  
naszej	  świątyni	  na	  dzisiejszą	  niedzielę	  oraz	  rodzinom	  Kukuła,	  Dębiccy,	  Socha	  za	  włączenie	  
się	  koszty	  zakupu	  kwiatów.	  Troskę	  o	  kościół	  na	  następną	  niedzielę	  powierzamy	  rodzinom	  
zamieszkałym	  przy	  ul.	  Dziecinnej.	  	  

2. Przeżywając	  czas	  adwentu	  we	  wtorki,	  środy	  i	  czwartki	  Msza	  św.	  celebrowana	  będzie	  z	  for-‐
mularza	  o	  Najświętszej	  Maryi	  Pannie	  w	  Adwencie,	  będą	  to	  zatem	  tradycyjne	  Msze	  roratnie.	  
Zapraszam	  na	  nie	   szczególnie	  dzieci	   z	   rodzicami	   i	  dziadkami.	  Zachęcam	  do	  przyniesienia	  	  
ze	  sobą	  lampionów.	  	  

3. Przypominam,	   że	  okazja	  do	   skorzystania	   ze	   spowiedzi	   jest	   zawsze	  w	   soboty	  od	   godz.	   16	  	  
do	  17,	  w	  tym	  czasie	  trwa	  indywidualna	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

4. W	  tym	  tygodniu	  przypada	  I.	  czwartek	   i	   I.	  piątek	  miesiąca.	  W	  piątek	  od	  godz.	  10	  będę	  od-‐
wiedzał	   osoby	   chore,	   a	   od	   godz.	   16	   będzie	   okazja	   do	   spowiedzi.	  W	   tym	   czasie	   możemy	  
trwać	  na	  adoracji	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

5. Kancelaria	  parafialna	  czynna	   jest	  w	  środę	  od	  godz.	  16:00	  do	  17:00,	  a	  w	  najbliższy	  piątek	  	  
z	  racji	  I.	  piątku	  m-‐ca,	  sprawy	  kancelaryjne	  załatwiane	  będą	  po	  wieczornej	  Eucharystii.	  	  

6. Trwamy	  na	  modlitwie	  w	  intencji	  śp.	  ks.	  Jerzego	  Gniatczyka.	  W	  ramach	  Mszy	  św.	  gregoriań-‐
skiej,	  codziennie	  celebrowana	  jest	  Eucharystia	  w	  Jego	  intencji.	  Zachęcam	  do	  licznego	  udzia-‐
łu	  w	  dni	  powszednie,	  ofiarując	  w	  intencji	  Zmarłego	  Komunię	  Świętą.	  	  

7. Zbiórka	  ministrantów	  w	  środę	  o	  godz.	  18:00.	  Serdecznie	  zapraszam	  wszystkich,	  którzy	  ze-‐
chcą	  przyczynić	  się	  do	  piękna	  celebracji	  liturgicznych.	  	  

8. Informuje,	   iż	  w	  ubiegłym	  tygodniu	   taca	  na	  cele	  organizacyjne	  Światowych	  Dni	  Młodzieży	  
wyniosła	  1291	  zł.	  	  

9. Dziękuję	  osobom,	  które	  indywidualnymi	  ofiarami	  wspierają	  prace	  remontowe	  prowadzone	  
w	  domu	  parafialnym.	  	  

10. W	   przyszłą	   niedzielę	   ofiarami	   składanymi	   do	   puszek	   możemy	   wesprzeć	   doroczną	   akcję	  
charytatywną	  pomocy	  „Kościołowi	  na	  Wschodzie”.	  	  

11. W	   zakrystii	   do	   nabycia	   są	   świece	   Caritas	   –	  Wigilijnego	   dzieła	   pomocy	   dzieciom.	   Świece	  	  
duże	  są	  po	  12	  zł,	  a	  małe	  po	  6	  zł.	  	  

12. Informuję,	  iż	  po	  niedzieli	  6	  XII	  będą	  roznoszone	  w	  naszej	  parafii	  opłatki.	  	  
13. W	  przyszłą	  niedzielę	  po	  Mszy	  św.	  o	  godz.	  9	   zmiana	   tajemnic	  Żywego	  Różańca.	  Zachęcam	  	  

do	  przyłączenia	  się	  do	  tak	  ważnej	  wspólnotę	  modlitewnej.	  	  
14. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  nowych	  numerów	  prasy	  katolickiej.	  	  
15. Wszystkim	  życzę	  błogosławionej	  czasu	  tegorocznego	  Adwentu,	  dzisiejszej	  niedzieli	  i	  całego	  

tygodnia!	  	  
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