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1. Dziękuję	  rodzinom	  Pokuta	   i	  Kołodziejczyk,	  których	  przedstawiciele	  włączyli	   się	  w	  przed-‐

świąteczne	  porządki.	  W	  sobotę	  rano	  pojawiły	  się	  cztery	  osoby	  z	  czego	  dwie	  nie	  z	  tutejszej	  
parafii.	  Wykonano	  prace	  wokół	  kościoła	  oraz	  uprzątnięto	  pajęczyny.	  Za	  „prace	  na	  wysoko-‐
ści”	  dziękuję	  panu	  Janowi	  Borysiewiczowi	  i	  panu	  Dariuszowi	  Bakowi.	  Niestety	  kościół	  nie	  
został	  posprzątany	  i	  nie	  jest	  to	  dobre	  świadectwo	  o	  naszej	  wspólnocie	  parafialnej.	  Czystość	  
naszej	  świątyni	  na	  następną	  niedzielę	  powierzamy	  rodzinom	  zamieszkałym	  przy	  ul.	  Weso-‐
łej	  od	  nr	  12	  do	  nr	  33.	  	  

2. W	   tym	   tygodniu	   we	   wtorek,	   środę	   i	   czwartek	  Msza	   św.	   roratnia.	   Zapraszam	   do	   udziału	  	  
w	  roratach	  szczególnie	  dzieci	  z	  lampionami.	  	  

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,	   a	   spowiedź	  
przedświąteczna	  będzie	  miała	  miejsce	  w	  poniedziałek	  21	  XII.	  	  

4. Ze	  względu	  na	  rekolekcje	  prowadzone	  przez	  ks.	  Proboszcza	  w	  tym	  tygodniu	  kancelaria	  pa-‐
rafialna	  będzie	  zamknięta.	  	  	  

5. W	  czwartek	  o	  godz.	  18:00	  spotkanie	  w	  domu	  parafialnym	  dla	  osób	  dorosłych,	  które	  zechcą	  
włączyć	  się	  do	  grupy	  osób	  czytających	  Słowo	  Boże	  podczas	  liturgii.	  Serdecznie	  zapraszam!	  	  	  

6. W	  piątek	  kończymy	  sprawować	  Mszę	  św.	  gregoriańską	  w	  intencji	  śp.	  ks.	  Jerzego	  Gniatczy-‐
ka.	  Zachęcam	  do	  uczestnictwa	  w	  tych	  dniach	  w	  Eucharystii,	  przyjmując	  w	  intencji	  Zmarłego	  
Komunię	  Świętą.	  	  

7. W	  zakrystii	  do	  nabycia	  są	  jeszcze	  świece	  Caritas	  –	  Wigilijnego	  dzieła	  pomocy	  dzieciom.	  	  
8. Informujemy,	   iż	   w	   ubiegłą	   niedzielę	   ofiary	   złożone	   na	   doroczną	   akcję	   charytatywną	  	  

„Pomocy	  Kościołowi	  na	  Wschodzie”,	   zebrana	  została	  kwota	  490,45	  zł.	  Dziękujemy	  za	   ten	  
dar	  serca	  przekazany	  dla	  naszych	  rodaków	  żyjących	  za	  wschodnią	  granicą.	  	  

9. Za	  tydzień	  trzecia	  niedziela	  miesiąca.	  Zgodnie	  z	  przyjętą	  przez	  radę	  parafialną	  zasadą	  ofia-‐
ry	  złożone	  na	  tacę	  przeznaczone	  będą	  na	  prowadzone	  prace	  remontowe	  w	  parafii.	  Aktual-‐
nie	   trwają	   prace	   remontowe	  w	  domu	  parafialnym.	   Jak	   na	   razie	   przeprowadzono	   remont	  
kapitalny	  dwóch	  pomieszczeń,	  malowane	  są	  pomieszczenia	  na	  parterze	  oraz	  przekute	  zo-‐
stało	  przejście	  z	  kancelarii	  do	  sali,	  służącej	  jako	  archiwum	  parafialne	  i	  zaplecze	  duszpaster-‐
skie.	  	  

10. W	  tym	  tygodniu	  roznoszone	  będą	   jeszcze	  opłatki.	  Ofiary	  złożone	  przy	   tej	  okazji	  przezna-‐
czone	  będą	  na	  prace	  remontowe	  prowadzone	  w	  domu	  parafialnym.	  Poszukiwane	  są	  osoby,	  
które	  zechciałyby	  włączyć	  się	  w	  tę	  akcję	  udając	  się	  do	  rodzin	  zamieszkałych	  przy	  ulicach:	  
Czarnoleska	   (od	  Krzyża),	  Dziecinna,	   Skowronków,	  Wesoła,	  Wrzosowa.	  Bliższe	   informacje	  	  
u	  pana	  Organisty.	  	  

11. Dzięki	  wrażliwości	  i	  operatywności	  kilku	  osób,	  także	  i	  w	  tym	  roku	  gromadzone	  będą	  mate-‐
riały,	  produkty	  na	  paczki	   świąteczne	  dla	   rodzin	  będących	  w	   trudnej	   sytuacji	  materialnej.	  
Zachęcamy	  do	  włączenia	  się	  w	   tę	  akcję.	  Materiały	  żywnościowe,	  chemii	  gospodarczej	   itp.	  
można	  przekazywać	   codziennie	   rano	  na	  plebanię	  do	   godz.	   8	  oraz	  przed	   lub	  po	  Mszy	   św.	  
wieczornej.	  Dary	  zbieramy	  do	  poniedziałku	  21	  XII.	  	  

12. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  nowych	  numerów	  prasy	  katolickiej.	  	  
13. Wszystkim	  życzę	  błogosławionego	  czasu	  Adwentu,	  dzisiejszej	  niedzieli	  i	  całego	  tygodnia!	  	  
	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


