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Dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie 
ofiary złożone na tacę i przesłane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 17.30 ostanie dni Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 

Zachęca się wiernych do włączenia się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności”. 
Udział w akcji polega na postawieniu w oknie dzisiaj o godz. 19.30 zapalonej świecy. 

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

Szopka nad ołtarzem będzie budowana w sobotę od godz. 9.00. Zapraszam i proszę Panów o pomoc 
w stawianiu szopki i choinek. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę. Prosimy o potwierdzenie 
przyjęcia kapłana. 

Betlejemskie Światełko Pokoju będzie w naszym kościele za tydzieo w niedzielę o godz. 10.00. Można 
je zabrad do domu. Trzeba przynieśd swoją świecę albo lampion. 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły 
chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Osocze ozdrowieoców, podane we wczesnej fazie choroby, 
może zmniejszyd ryzyko zgonu. Wystarczy zgłosid się, nie wcześniej niż po miesiącu od 
wyzdrowienia,  do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Wzorem lat ubiegłych będzie można podzielid się z uboższymi czymś z naszego stołu świątecznego. 
Te dary proszę przynieśd w niedzielę 27 grudnia do południa. Po Mszy św. o godz. 12.00 będą one 
wydawane. 
Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i w tygodniu przed Mszą 
św. wieczorną. Około pół godziny przed Mszą św. kapłani spowiadający są w konfesjonale. 
Opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (tylko małe po 6 zł) można nabyd 
w  zakrystii. Za złożone ofiary Bóg zapład. 
Wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. Istnieje możliwośd krótkiej, indywidualnej wizyty duszpasterskiej, 
na wyraźne zaproszenie przez wiernych. Kolędę planujemy po feriach, od połowy stycznia. 
Zaproszenia do wypełnienia są na stoliku pod chórem. Do 20 grudnia proszę podpisane zaproszenie 
przynieśd do kościoła albo do biura parafialnego. Potem, według tych złożonych zaproszeo, zostanie 
ułożony plan Kolędy. 

W Domu Dziennego Pobytu są dwa wolne miejsca. Zapraszamy Seniorów, zwłaszcza z naszej Parafii, 
do wspólnego spędzania wolnego czasu. Więcej informacji pod numerem telefonu 663 587 819. 

Płyty CD z kolędami zespołu Siloe są do nabycia w zakrystii.  
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Święta Łucja; Sekrety Matki Bożej 
z   Guadalupe; Cud nienaruszonych ciał. W Niedzieli: Mied oczy w Głowie, czyli o posłuszeostwie 
w  Kościele; Młodzi szukają miejsca w Kościele; Herbowa diecezja; Kapucynki lubią wyzwania. 

Nasze parafialne czasopismo Oblackie Echo będzie za tydzieo. W nim m.in.: Domowa liturgia Wigilii 
Bożego Narodzenia; ciąg dalszy cyklu o „Władcy Pierścieni” - Dobro i zło w Śródziemiu; kazania 
w  Szkole Maryi; relacje z działalności grup parafialnych i ostatnich wydarzeo w naszej Parafii oraz jak 
zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. 
Do wieczności odeszli: śp. ks. Wojciech Miłek (proboszcz w Gralewie),  Mieczysław Majchrzak, 
Leokadia Pisarewicz, Władysław Imbiorowicz, Witold Ryd, Władysław Pawlus, Jan Dudarewicz, Elżbieta 
Czapska, Edwarda Filip. Wieczny odpoczynek… 

 


