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1. W drugą Niedzielę Adwentu przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem
na Wschodzie. Z serca dziękujemy za ofiary, które prosimy składać do
puszek znajdujących się na ołtarzach bocznych.
2. Msze św. roratnie odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 –
zapraszamy zwłaszcza dzieci z lampionami.
3. W tym tygodniu wspominamy w środę – św. Łucję, dziewicę i męczennicę;
we czwartek – św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła; od soboty –
16.12. – rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas siódmych odbędzie się
w środę, 13 grudnia o godz. 18.00.
5. Od soboty tj. 16 grudnia kancelaria parafialna będzie nieczynna, w
nagłych sprawach proszę się zgłaszać po Mszy wieczornej!
6. Ze względu na spowiedź adwentową w sąsiednich parafiach, spowiedź
św. w naszym kościele, od soboty 16.12 do 23.12. zasadniczo rano od
godz. 6.45 do 8.30 oraz w niektóre dni przed Msza św. od 16.00 do
16.50!!
7. Trwa akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017. W zakrystii można
nabyć świece duże po 10 zł i małe po 5 zł na stół wigilijny. Świece oraz
opłatki są także do nabycia w sklepiku.
8. Jak co roku przed świętami zbieramy dary dla potrzebujących rodzin
naszej parafii. Przy ołtarzu św. Antoniego wystawiony jest kosz, do
którego prosimy składać trwałą żywność i środki czystości!
9. Organizatorzy akcji „Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum” serdecznie
dziękują wszystkim darczyńcą i ofiarodawcom, dzięki którym udało się
zebrać przy naszym kościele kwotę wysokości 1.299zł.
10. Spowiedź przedświąteczna odbędzie się w naszym kościele 22 grudnia
(w piątek) od godz. 9.00 do 12.00 - (przerwa od 10.30 do 11.00); oraz od
godz. 15.00 do 18.00 (przerwa od 17.00 do 17.30). Spowiedź w Farze
- Krośnieńskiej; u OO. Kapucynów i w kościele św. Piotra i Jana – 23
grudnia (sobota) – szczegóły w gablocie przy wejściu do kościoła.
11. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana nasi parafianie: ŚP. ALEKSANDER
NABOŻNY z ul. Walslebena i ŚP. GENOWEFA ZIĘBA z ul. Ks. P. Skargi.
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu………….……………

