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1. Dziś o godz. 15.oo w szkole opłatek dla mieszkańców Sobowa. 
Uszanujmy przygotowanie tego spotkania przez nasze dzieci swoim 
zachowaniem.  

2. A o 16.3o nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia prowadzone przez nasz 
zespół. Zapraszam. 

3. Spowiedź parafialna przed świętami w najbliższy piątek.  
W godz. 9.3o – 11.3o. 15.oo – 16.3o. W tym roku Adwent jest wyjątkowo 
krótki. Wigilia już w następnym tygodniu. Wtorek 

4. Przekazanie światełka betlejemskiego - w naszej parafii od piątku. 

5. W tygodniu msze św. roratnie o godz. 17.oo. W sobotę roraty o godz. 
18.oo. 

6. W piątek na mszy roratniej spotkanie młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania. Obecność absolutnie obowiązkowa. Po mszy św. katecheza 
dla kl. VII i VIII. A także tych, którzy nie mogli być w ostatni piątek ze 
starszej grupy. 

7. Miejska wigilia. - czwartek. Godz. 14.oo. W hali MOSiRU. Z b-pem i 
prezydentem. 

8. W piątek od godz. 7.3o będę odwiedzał osoby chore i starsze przed 
świętami. Proszę o zgłoszenia. 

9. Kościół do świąt przygotowujemy w sobotę. Proszę o pomoc. 
Przygotowujemy choinki. Proszę kilku mężczyzn o pomoc. Godz. 9.oo pod 
kościołem. Proszę o pomoc młodzież przygotowującą się do sakramentu  
bierzmowania z gimnazjum. 

10. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, złożoną ofiarę pp.: Konieczny, Peryt, 
Zioło, Wilczyński. Na ten tydzień proszę pp.: Dąbek, Pagacz, Wojas, 
Polarczyk. Wiącek, Gortych, Marcjan, Markiewicz. 

11. Pan Organista dziękuję wszystkim za serdeczne przyjęcie, rozmowy, 
ofiary. Bóg zapłać. 



12. Intencje mszalne: 

Poniedziałek: 
+Mieczysław Buczek od szwagierki Zofii  
+Ryszard Kozdęba od sąsiadów 

Wtorek: 
+Ryszard Kozdęba od sąsiadów 
+Mieczysław Buczek od wn. Adasia 

Środa:  
+Mieczysław Buczek od koleżanek synowej z pracy 
+Grażyna Sudoł od s. Łukasz z żoną i dziećmi 

Czwartek:  
+Mieczysław Buczek od koleżanek synowej z pracy 
+Grażyna Sudoł od brata Grzegorza 

Piątek:  
+Grażyna Sudoł od swatów i całej rodz. Markiewicz 

Sobota:  
o zdrowie Józefa z okazji urodzin i w intencji całej rodziny 
+Mieczysław Buczek od swatów Gorczyców 

Niedziela:  
7.3o – +Józef w 13-ą + 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Daniela, Jan Kuźma 
 


