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1.

Zapraszamy dzisiaj na spotkanie ze Św. Janem Pawłem II po Mszy Św. o g. 12 30
na placu przed kościołem. Będą pamiątki związane ze Św. Janem Pawłem II.
Będzie też konkurs kremówek. Każdy może zaprezentować swój wyrób.
Zapraszamy.

2.

Bóg zapłać za ofiary na salkę dziecięco – młodzieżową, które składaliśmy w
zeszłą niedzielę. Ofiary ze zbiórki wyniosły 1031 zł oraz ofiara w postaci paneli
podłogowych.

3.

Przymiarka strojów liturgicznych do I Komunii odbędzie się w środę 28 listopada
w salce Św. Rodziny k. kancelarii; dla dziewczynek o g. 18 00, a dla chłopców o g.
1830. W najbliższym czasie musimy podjąć decyzję co do fotografa na I Komunię
Św. Będzie obecny drugi fotograf podczas przymiarki. Możemy więc zapoznać się
z ofertą.

4.

W najbliższy piątek swoje imieniny obchodzi nasz Współbrat, Ks. Andrzej
Sobaszek – kapelan szpitalny. Msza Święta w intencji solenizanta w piątek o g.
1800. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. W związku z tym
zapraszamy 1 grudnia na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca na g. 1715.

6.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Rekolekcje adwentowe w naszej
parafii będziemy przeżywać za 3 tygodnie od niedzieli 16 do wtorku 18 grudnia.

7.

W przyszłą niedzielę na pierwszej Mszy Św. poświęcimy opłatki na stół wigilijny.
W związku z tym prosimy wiernych o pomoc w roznoszeniu opłatków po domach.

8.

Dzisiejsza niedziela jest dniem zbierania ofiar na budowę kościołów w naszej
diecezji. Nasza parafia jest również zobowiązana do takiej zbiórki. W związku z
tym, dzisiaj po każdej Mszy Św., będą zbierane ofiary do puszki na budowę
kościołów diecezji Świdnickiej.

9.

Rozpoczął się okres grzewczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Wiernych o
dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.

10.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny. Jest na stoliku do zabrania nowy numer czasopisma Dobre Nowiny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym niech błogosławi Chrystus Król – nasz pan i Zbawiciel!
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