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1. Bardzo serdecznie witamy Ojca Andrzeja ze wspólnoty Zakonnej ze Swarzewa i serdecznie dziękujemy
za duszpasterską pomoc. Życzymy miłego pobytu w naszej Wspólnocie oraz zdrowia i wielu łask Bożych.
2. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete – „Radujcie się!”. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w tekście św. Pawła
do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”, (Flp 4,4-5).
3. W bieżącym tygodniu Roraty: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o godz. 1800, a w czwartek i sobotę rano o 615.
Ponadto w sobotę o godz. 1800 w Kościele - tradycyjnie Eucharystia sprawowana jest z liturgii niedzielnej.
4. W minioną środę, 8 grudnia obchodziliśmy Parafialny Odpust. Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy
do wszystkich osób za uczestnictwo we wspólnej modlitwie i przyjęte Komunie św. Dziękujemy
za przygotowanie Świątyni; panom Szafarzom i Służbie Liturgicznej za posługę przy ołtarzu oraz wszystkim
osobom, które brały aktywny udział w uwielbieniu Pana Boga. Miłe podziękowania kierujemy także do osób,
które zatroszczyły się o ugoszczenie księży przy stole. Wszystkim składamy z serca płynące „Bóg zapłać”.
5. W zakrystii do nabycia jest opłatek i świece „Caritas” na stół wigilijny, a przy drzwiach świątyni–„Gość Niedzielny”.
6. Przedświąteczna spowiedź św. z posługą obcych kapłanów zaplanowano w Kościele: w czwartek, 23 grudnia
od godz. 1900 – 1945. W Karwi spowiedź św. 18 grudnia od godz. 1530 - 1700.
7. Od bieżącego tygodnia uprzejmie prosimy kolejne Rodziny o przygotowanie Kaplicy na przyszłą niedzielę.
Dotychczas między innymi o piękno Kaplicy i otoczenia dbała p. Maryla Danielewicz, której serdecznie dziękujemy.
8. W celu omówienia propozycji wykonania żłóbka i dekoracji świątecznej zapraszamy na spotkanie Rodziców
młodzieży kl. VIII. Spotkanie w Kościele w piątek /17 XII/ po Mszy św. .
9. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie taca gospodarcza. „Bóg zapłać” za życzliwość, modlitwę i cenną pomoc.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i Bożej Radości. Pan blisko jest.
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