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Dzisiaj jest zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Pierwszych Męczenników Polski rozpocznie się dzisiaj Mszą św. o godz. 18.00. 
Nauki w tygodniu o godz. 19.00. 

W czasie adwentu Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do soboty będą o godz. 18.00. Roraty dla 
dzieci w poniedziałki, środy i piątki. 

W środę przypada Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to uroczystośd patronalna Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Mszę św. o godz. 18.00. Będzie 
okolicznościowe kazanie. 

W środę w Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia NMP od godz. 12.00 do godz.13.00 Godzina Łaski. W tym 
czasie będzie otwarty kościół i wystawiony Najświętszy Sakrament. 

Na zakooczenie Roku Świętego Józefa 8 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 odmówimy Akt Zawierzenia 
Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi. 

Zakooczenie 33. dniowych rekolekcji w środę 8 grudnia po Mszy św. wieczornej.  

Imieniny O. Wiesława Nowotnika OMI przypadają w czwartek. Tego dnia zapraszamy na wspólną modlitwę 
i Mszę św. w jego intencji o godz. 18.00. 

Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. za tydzieo w niedzielę na Mszy 
św. o godz. 10.00. 

Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania w przyszłą niedzielę, 12 grudnia, na Mszy św. o godz. 
19.00. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów z klas ósmych. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii będą od 17 do 19 grudnia. Nauki rekolekcyjne wygłosi Ojciec Tomasz 
OFMCap, Kapucyn z Gorzowa. 

Organizujemy kilkudniowy wyjazd na narty w czasie ferii zimowych (17-20 stycznia). Szczegóły u O. Tomasza. 

Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i w tygodniu przed Mszą św. 
wieczorną. Pół godziny przed Mszą św. ojciec spowiadający jest w konfesjonale i pięd minut przed Mszą św. 
wychodzi. Prosimy wcześniej przyjśd do kościoła i skorzystad ze spowiedzi, nie przed samą Mszą św. 

Parafian, którzy chcieliby przekazad choinki do dekoracji kościoła na Boże Narodzenie (potrzebujemy trzy 
drzewka), prosimy o kontakt. 

Szopkę nad ołtarzem i choinki będziemy stawiad w sobotę 18 grudnia. 

Sianko na stół wigilijny można nabyd przed kościołem za dobrowolną ofiarę. Dochód przeznaczony zostanie na 
letni wyjazd ministrantów. 

Opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże po 20 zł, małe po 7 zł) można nabyd 
w zakrystii. Za złożone ofiary Bóg zapład. 

Zachęcamy do nabycia w zakrystii płyty z kolędami w wykonaniu zespołu Siloe. 

Wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. W tym roku, jak w roku poprzednim z powodu pandemii, istnieje 
możliwośd krótkiej, indywidualnej wizyty duszpasterskiej na wyraźne zaproszenie przez wiernych. Kolędę 
planujemy po Nowym Roku, przed feriami. Zaproszenia do wypełniania są na stoliku pod chórem. Do 19 
grudnia proszę podpisane zaproszenie przynieśd do zakrystii albo do biura parafialnego. Według tych złożonych 
zaproszeo, zostanie ułożony plan Kolędy. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Mały Brat; Adwentowa szkoła modlitwy; 
Święty mówiący czynami. W Niedzieli (wzrosła cena do 8 zł): Niepokalanie Poczęta. Co to znaczy?; Jak czytad 
Biblię?; Gdzie twoje talenty? i dodatek „Aktywni 60+”. 

Do wieczności odeszła: śp. Janina Król. Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj jest w naszej Parafii Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. W intencji naszych rodzin: 
Pod Twoją Obronę … 
 


