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1. Dziś w szkole o godz. 15.oo osiedlowy opłatek (ogłoszenie). 
 
2. Trzeci tydzień Adwentu. Starajmy się jak najlepiej przygotować do świąt: 
pojednanie z Bogiem. Troska o jedność i zrozumienie w rodzinie. 
 
3. Codziennie roraty. 17.oo. Zapraszam. Jedynie w piątek i sobotę msza św. o 
godz. 18.oo. 
 
4. W poniedziałek po mszy św. zbiórka ministrantów – kl. VIII. Środa. - 
pozostali ministranci. 
 
5. Wtorek na Serbinowie o 19.oo seminarium dla małżonków. Zachęcam 
naszych małżonków do udziału w tymże seminarium. 
 
6. Środa nabożeństwo do MBNP. 
 
7. Czwartek – parafialna spowiedź. O godz. 9.oo msza św. Spowiedź od 9.3o 
do 11.3o. Od 11-ej spowiedź dzieci. Po południu 15.oo – 17.oo. Niewiele czasu 
zostało do świąt. Skorzystajmy więc licznie z możliwości spowiedzi w naszej 
parafii. Ten rok kościelny poświęcony jest Eucharystii. W czasie spowiedzi 
wystawiony będzie Najświętszy Sakrament. Zachęcam do modlitwy. Na 
stoliku będą wystawione ulotki z rachunkiem spowiedzi. Przygotowując się 
do sakramentu pokuty możemy je wykorzystać. Jest to także jakaś forma 
pomocy we właściwym spojrzeniu na swoje życie w świetle Bożych 
wymagań. W czwartek liturgię mszy św. roratniej przygotują dzieci z naszej 
szkoły. 
 
8. Piątek spotkanie dla przygotowujących się do sakr. bierzmowania. A o 
17.oo próba scholki. 
 
9. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, ofiarę pp.:Partyka, Sudoł, Dybka, Motyka. Na 
ten tydzień proszę pp.: Rękas, Paduch, Kozioł, Żołnowski, Furman. Popczyk, 
Gorczyca. 
 
6. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek 
+ Maria Zioło od Tadeusza 
 



Wtorek:  
+Zofia Tadla 
+ Maria Zioło od rodz. Grad, Batorski 
 
Środa: 
+ Maria Zioło od wn. Magdy, Marcina, Malwiny 
 
Czwartek: 
9.oo – + Maria Zioło od sąsiadów 
18.oo – +Anna Kruk od wychowawcy, koleżanek io kolegów 
 
Piątek: 
+ Maria Zioło od wn. Dominiki z rodz. 
+Zofia Tadla 
 
Sobota: 
+ Maria Zioło od wn. Marty 
 
Niedziela:  
7.3o – +Zbigniew Koćmirski 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Kazimierz Kwiatkowski od sąsiadów 


