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Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. dzisiaj na Mszy św. o godz. 
10.00. 

Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania dzisiaj na Mszy św. o godz. 19.00. Po Mszy św. spotkanie 
dla kandydatów z klas ósmych. 

Dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna na energię elektryczną do ogrzewania kościoła. 
Za wszystkie ofiary złożone na tacę i przesłane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Jutro przypada 40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Tego dnia w katedrze o godz. 16.30 Msza św. 
w intencji Ojczyzny. 

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

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób, które ukooczyły 21. rok życia od czwartku o godz. 
19.00 w Parafii Chrystusa Króla. 

Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii będą od piątku do niedzieli. Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi 
w piątek i sobotę o godz. 8.00 i 18.00, w niedzielę według porządku niedzielnego. Rekolekcyjne wygłosi Ojciec 
Tomasz OFMCap, Kapucyn z Gorzowa. 

Szopka nad ołtarzem i choinki będą stawiane w sobotę od godz. 9.00. Zapraszam i proszę Panów o pomoc. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez dzieci, rodziców i przyjaciół świetlicy odbędzie się za 
tydzieo w niedzielę. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych przeznaczony zostanie na potrzeby świetlicy. 
Natomiast młodzież ze Wspólnoty Niniwa rozprowadzad będzie własnoręcznie przygotowane pierniki według 
receptury Ojca 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 do zakrystii i do ołtarza. Prosimy wcześniej przyjśd do kościoła i skorzystad ze spowiedzi, nie przed 
samą Mszą św. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję parafii gorzowskich na rzecz żołnierzy i straży granicznej pełniących 
służbę na naszej wschodniej granicy. Wsparcie polega na przekazaniu kawy, herbaty i artykułów 
energetycznych, jak czekolada, batony itp. Dary można składad do 19 grudnia w zakrystii. Zostaną one 
przekazane mundurowym. 

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 (zostały tylko małe po 7 zł) można nabyd 
w  zakrystii. Za złożone ofiary Bóg zapład. 

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 są na stoliku pod chórem. Do 19 grudnia proszę 
wypełnione i podpisane zaproszenie przynieśd do zakrystii albo do biura parafialnego. Według tych złożonych 
zaproszeo zostanie ułożony plan Kolędy. 

Płyty CD z kolędami zespołu Siloe są do nabycia w zakrystii.  

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Kto i dlaczego straszy koocem świata?; Na co  
nie należy czekad w Adwencie?  W Niedzieli (po 8 zł): Dusza ludzka jest nieśmiertelna; Profesor pośród poetów; 
Dzieci widzą inaczej i bezpłatny dodatek – kalendarz na 2022 rok. 

Nasze parafialne czasopismo Oblackie Echo będzie za tydzieo. W nim m.in.: Jak to było z narodzeniem Jezusa? 
o nowym roku duszpasterskim; bł. Józefa Cebula, kazania w Szkole Maryi, relacja i fotorelacja z życia grup 
parafialnych oraz jak zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. 

Do wieczności odszedł: śp. Marian Skałecki. Wieczny odpoczynek… 
 


