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Kalendarz liturgiczny:

poniedziałek - wsp. św. Mikołaja,biskupa,

wtorek - wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła,

środa - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do udziału w Roratach, które odprawiamy w dni powszednie o g.18.00.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek po Roratach

w kościele.

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania klas VII i VIII we wtorek

o g.19.00 w salce przy plebanii.

We środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Msze św. o g.7.00, 8.00, 17.00 i 18.00. Podczas Mszy św. o g.17.00 poświęcenie medalików

dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Kancelaria parafialna z racji Uroczystości nieczynna.

W tym dniu zapraszamy do udziału w Godzinie Świętej. Od godz. 12.00-13.00

przed Najświętszym Sakramentem będziemy zgodnie z prośbą Maryi wypraszać łaski dla nas

i całego świata.

Msza św. w intencji wiernych zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych

w sobotę o g.18.00.

Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritas - są do

nabycia u Pań z Grupy Charytatywnej, jak również opłatków na stół wigilijny, które uroczyście

zostały poświęcone. Zadbajmy o pobłogosławiony chleb na naszym wigilijnym stole.

Kierownik, terapeuci oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej

zapraszają w przyszłą niedzielę na Kiermasz Świąteczny, który trwać będzie przed naszym

kościołem w godz. 8.00 - 17.00. Wszystkie wyroby wykonano ręcznie w tychże Warsztatach.

Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby Warsztatu.

Do przyszłej niedzieli można oddawać ozdoby świąteczne na konkurs.

“Bóg zapłać” za ofiary złożone do puszek na rzecz leczenia i rehabilitacji Karolinki.

Zebrano 2.574 zł.

Intencje pogrzebowe:

poniedziałek g.7.00 + Stefania Czort

wtorek g.7.00 + Stefania Czort

czwartek g.7.00 + Maria Sosin

piątek g.7.00 + Maria Sosin

sobota g.7.00 + Maria Sosin
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