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1. Dzisiaj: 

• Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Caritas Parafialnej. W ubiegłym miesiącu 
zebrano 2271 zł. Wydatki: dofinansowanie do leków, rehabilitacji, terapii dzieci, oraz pomoc 
rodzinom z Ukrainy. 

• Podczas Mszy św. o godz. 11.30 poświęcimy figurki Dzieciątka Jezus  

• W opłatki i świece można się zaopatrzyć dzisiaj przy wyjściu głównym z kościoła oraz w ciągu 
tygodnia w księgarni. 

• Trwa akcja „Kilo”. Kosze wystawione są w górnym kościele, kawiarni i księgarni 

 
2. Zachęcamy do udziału w Roratach: 

• Dla dorosłych i młodzieży od poniedziałku do soboty o godz. 6.00,  
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 5.40 

• Dla dzieci roraty w poniedziałek i we wtorek o godz. 17.00  
 

Msza św. wieczorna od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 
 

3. Spowiedź św. w naszej parafii w czwartek: 
 

• od 9.00 do 12.00 (przerwa 10.30 – 11.00) 

• od 14.30 do 17.30  ( przerwa 16.00 – 16.30)  

• od 19.30 do 20.30  

• Komunia św. co 10 minut  

• Biuro parafialne będzie nieczynne 
 

W pozostałe dni spowiadamy: 

• W poniedziałek w Farze  (9.00 – 12.00 i 15.00 – 18.00)  

• W środę kościół Mądrości Bożej (8.00 – 11.00, 14.00 – 17.00 i 18.00 – 19.00)  
                   

4. Nabożeństwo do Matki Bożej z La Salette w poniedziałek po mszy św. wieczornej 
 

5. Nabożeństwo do św. Rity w czwartek o godz. 17.30  
 

6. W piątek przed naszym kościołem harcerze przekazywać będą Betlejemskie Światełko Pokoju w 
godzinach 17.30 – 19.30. należy przyjść ze swoim lampionem lub zniczem  
 

7. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnie roraty o godz. 6.00. O północy zapraszamy                 
na uroczystą Mszę św. Pasterkę 
 

8. W niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. według porządku niedzielnego (o godz.: 
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i o 19.00) 

 

9. W poniedziałek II Dzień Świąt Bożego Narodzenia: 

• Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i o 19.00 
• Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na KUL i WT w Poznaniu  

 



10. Odwiedziny kolędowe rozpoczniemy w środę, 28.12. Plan kolędy zostanie podany w przyszłą 
niedzielę 
 

11. Zapraszamy do parafialnej kawiarni Emaus oraz na stoisko przy księgarni w wtorek, środę i  
czwartek 16.00 – 18.00, gdzie można nabyć potrawy na stół wigilijny pierogi oraz wędliny własnej 
roboty i sery wiejskie.  

 

12. Zapraszamy na wydarzenia kulturalne: 

• Bal Karnawałowy 14.01 – z dobrą oprawą muzyczną oraz miłą atmosferą. Rozpoczęcia o godz. 
19.00 

• Koncerty Noworoczne: 21.01 oraz 22.01 (koncert połączony z obiadem). Wykonania kompozycji 
Rodziny Strauss’ów, utwory operetkowe i operowe, tanga i muzyka latynoamerykańska. 

• Bilety do nabycia w recepcji KCEK oraz kawiarni Emaus. 

 
13.  W tygodniu odeszli do Pana śp.: Sabina Ignaszewska. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu. 

Wieczny odpoczynek… 

 

14. Polecamy prasę katolicką.  

 

 

 

 

 

 

 


